
 

 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VІІІ скликання 
 

П Р О Т О К О Л 

 

6 вересня 2021 року                    м. Черкаси                                              № 7 
 

засідання  постійної  комісії  обласної 

ради з питань освіти, науки, культури,  

молодіжної  політики  та  спорту 
 

Всього членів комісії – 7 

ПРИСУТНІ – 4: голова постійної комісії – Данилевський В. В.,  

секретар постійної комісії – Волочай Т.В. 

члени комісії: Коваль В.В., Топчій І.В.   

 

ВІДСУТНІ – 3: Калініченко К.С.,  Похольчук Р.В., Руда Н.С. 

 

Присутні запрошені (список додається) 
 

В засіданні взяли участь: 

голова Черкаської обласної ради: Підгорий А.В. 

заступники голови Черкаської обласної ради: Лісовий С. М.,                     

Доманський В.М. 
 

Порядок денний: 
 

1. Про прийняття з державної власності цілісних майнових 

комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області  Доповідає: 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 

2. Про затвердження техніко-економічного обґрунтування 

доцільності передачі цілісного майнового комплексу Черкаського 

державного бізнес-коледжу з державної власності у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області  

Доповідає: 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 
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3. Про затвердження техніко-економічного обґрунтування 

доцільності передачі цілісного майнового комплексу Черкаського 

художньо-технічного коледжу з державної власності у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області  

Доповідає: 

Бондаренко 

Ігор Іванович 

- начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 
 

4. Про стан виконання Програми розвитку туризму Черкаської 

області на 2018 – 2020 роки  (розглядається в порядку контролю) 

Доповідає: 

Стеценко 

Василь Борисович 
 

- директор Департаменту регіонального 

 розвитку облдержадміністрації 

5. Про внесення змін до Програми розвитку туризму Черкаської 

області на 2021 – 2025 роки  

Доповідає: 

Стеценко 

Василь Борисович 
 

- директор Департаменту регіонального 

 розвитку облдержадміністрації 

6. Про стан виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Черкаської області на 2020 рік (розглядається в порядку 

контролю) 

Доповідає: 

Стеценко 

Василь Борисович 
 

- директор Департаменту регіонального 

 розвитку облдержадміністрації 

7. Про внесення змін до Програми економічного і соціального 

розвитку Черкаської області на 2021 рік  

Доповідає: 

Стеценко 

Василь Борисович 
 

- директор Департаменту регіонального 

 розвитку облдержадміністрації 

8.Про внесення змін у додаток до обласної програми підтримки 

закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки  

Доповідає: 

Ткаченко  

Валентина Іванівна 
 

- головний спеціаліст  відділу вищої,  

професійно-технічної освіти та 

фінансового забезпечення  Управління 

освіти і науки облдержадміністрації 
 

9. Про новий склад конкурсної комісії з присудження Всеукраїнської 

літературної премії імені Василя Симоненка  

Доповідає: 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- начальник Управління культури та 

охорони культурної спадщини 

облдержадміністрації 
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10. Про Програму підтримки діяльності осередків національних 

творчих спілок Черкаської області на 2022-2026 роки   

Доповідає: 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- начальник Управління культури та 

охорони культурної спадщини 

облдержадміністрації 

11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.03.2006                      

№ 27-14/IV «Про встановлення обласних персональних стипендій»  

Доповідає: 

Шабатін  

Олександр Олексійович 

- начальник Управління культури та 

охорони культурної спадщини 

облдержадміністрації 

12. Про призначення Ткаченка О.В.  на посаду директора 

комунального закладу "Корсунь-Шевченківський багатопрофільний 

навчально-реабілітаційний центр "Надія" Черкаської обласної ради" 

Доповідає: 

Мазур 

Людмила Олегівна 

- начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

13.Про затвердження Концепції розвитку цифрових 

компетентностей жителів Черкаської області 

Доповідає: 

Хулап 

Дмитро Ігорович 

- начальник Відділу з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій та 

цифровізації  олдержадміністрації 
 

 

Голосування за порядок денний:  

"За" - 4 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Бондаренка І. І., який зазначив, що питання прийняття з державної 

власності цілісних майнових комплексів державних закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області потребує більш детальнішого вивчення, 

оскільки підготовлений проєкт рішення без законодавчого врегулювання 

передбачає прийняття лише майна комплексу без прийняття юридичної 

особи. Запропонував зняти з розгляду підготовлений проєкт рішення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Данилевський В. В., який відмітив, що питання прийняття з державної 

власності цілісних майнових комплексів державних закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області розглядалося на засіданні постійної комісії  з 

питань комунальної власності, підприємництва та регуляторної політики і 

комісія прийняла рішення не рекомендувати до розгляду даного питання на 

сесії обласної ради. Зазначив, що Міністерство освіти і науки України 
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повинно було вийти із засновників  даного навчального закладу, але так, як 

цього не відбулося існує два виходи із даної ситуації. Перший залишити все 

так, як є і продовжувати фінансувати заклад, а інший варіант - прийняти 

рішення про передачу земельного та майнового комплексу навчального 

закладу і на базі цього майна створити нову юридичну структуру наприклад 

«Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей Черкаської 

обласної ради».  

Коваль В.В., який запитав, чи  Міністерством освіти і науки України на 

наступний рік передбачені витрати на дані навчальні заклади. 

Данилевський В. В., який відповів, що Міністерством освіти і науки 

України вже майже чотири роки фінансує тільки навчання вузькопрофільних 

спеціалістів. 

Коваль В.В., який зазначив, що у минулому році на функціонування 

Жашківського аграрно-технологічного професійного ліцею були витрачені 

значні кошти та запитав чи була це ініціатива Черкаської обласної ради. 

Данилевський В. В., який відповів, що даний навчальний заклад виграв 

конкурс та отримав значне фінансування з Державного бюджету на 

придбання майна (сільськогосподарської техніки). 

Коваль В.В., який запитав, наскільки буде проблематичним створення 

нової юридичної структури  з зазначенням у назві  Черкаської обласної ради. 

Бондаренка І. І., який відповів, що дане  питання потребує 

законодавчого врегулювання.  

Данилевський В. В., який запропонував відповідальним за підготовку 

проєкту рішення  до наступної сесії доопрацювати дане питання.  
 

ВИРІШИЛИ: враховуючи необхідність детальнішого вивчення питання не 

рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проєкт рішення обласної 

ради "Про прийняття з державної власності цілісних майнових комплексів 

державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області". 

 

Висновок додається. 
 

Голосування: "За" - 4 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Бондаренка І. І., який поінформував про проєкт рішення обласної ради 

"Про затвердження техніко-економічного обґрунтування доцільності 

передачі цілісного майнового комплексу Черкаського державного бізнес-

коледжу з державної власності у спільну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області" та зазначив, що рішенням обласної ради 

надано згоду на прийняття з державної власності до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області чотирьох цілісних 

майнових комплексів закладів вищої освіти, у тому числі Черкаського 

державного бізнес-коледжу. До пропозицій щодо передачі цілісних майнових 
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комплексів підприємств, зокрема, додається техніко-економічне 

обґрунтування з визначенням етапів та строків його реалізації, а також 

джерел фінансування видатків на його реалізацію, розроблений на підставі 

розрахунків щодо забезпечення ефективного використання цього майна та 

затверджений органом, уповноваженим управляти державним майном, що 

передається, а також органом місцевого самоврядування, якому передаються 

підприємство. Враховуючи зазначене, управлінням об’єктами спільної 

власності територіальних громад області виконавчого апарату обласної ради 

підготовлено відповідний проєкт рішення обласної ради. 

Проєкт рішення додається. 

 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про затвердження 

техніко-економічного обґрунтування доцільності передачі цілісного 

майнового комплексу Черкаського державного бізнес-коледжу з державної 

власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області" та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні 

обласної ради. 
 

Висновок додається. 
 

Голосування: "За" - 4 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Бондаренка І. І., який поінформував про проєкт рішення обласної ради 

"Про затвердження техніко-економічного обґрунтування доцільності 

передачі цілісного майнового комплексу Черкаського художньо-технічного 

коледжу з державної власності у спільну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області" та зазначив, що рішенням обласної ради 

надано згоду на прийняття з державної власності до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області чотирьох цілісних 

майнових комплексів закладів вищої освіти, у тому числі Черкаського 

художньо-технічного коледжу. До пропозицій щодо передачі цілісних 

майнових комплексів підприємств, зокрема, додається техніко-економічне 

обґрунтування з визначенням етапів та строків його реалізації, а також 

джерел фінансування видатків на його реалізацію, розроблений на підставі 

розрахунків щодо забезпечення ефективного використання цього майна та 

затверджений органом, уповноваженим управляти державним майном, що 

передається, а також органом місцевого самоврядування, якому передаються 

підприємство. 

Враховуючи зазначене, управлінням об’єктами спільної власності 

територіальних громад області виконавчого апарату обласної ради 

підготовлено відповідний проект рішення обласної ради. 
 

Проєкт рішення додається. 

 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про затвердження 

техніко-економічного обґрунтування доцільності передачі цілісного 
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майнового комплексу Черкаського художньо-технічного коледжу з 

державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області" та рекомендувати до розгляду на пленарному 

засіданні обласної ради. 
 

Висновок додається. 
 

Голосування: 

"За" - 4 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували"- 0.  

 

4. СЛУХАЛИ: 

Стеценка В. Б., який поінформував про стан виконання Програми 

розвитку туризму Черкаської області на 2018 – 2020 роки та зазначив, що під 

час проведення туристичного форуму Черкащини було презентовано бренд 

"Черкащина - місце сили" та маркетингову стратегію його впровадження. 

Бренд Черкаської області створювався протягом року групою фахівців з 

брендингу територій, двома провідними українськими дизайнерськими 

студіями та експертами у сфері регіонального розвитку та туризму. До 

процесу брендування активно долучилися жителі регіону, бізнес та 

громадські організації. Розроблено та випущено туристичний буклет, 

туристичну карту "Подорожуй Черкащиною ЗАРАЗ!" з елементами бренду 

регіону українською та англійською мовами. 
 

Інформація додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Коваль В.В., який відмітив, що в області проводяться різноманітні 

заходи, спортивні змагання на яких присутні учасники не тільки з нашої 

області, а також з інших регіонів України та запропонував Департаменту 

регіонального розвитку облдержадміністрації долучатися до цих заходів  та 

розповсюджувати серед учасників свою туристичну продукцію. 

Топчій І.В., яка відмітила, що в звіті недостатньо зазначено інформації 

про обласний центр; запропонувала більше уваги приділити туристичним 

об'єктам міста, також розмістити інформаційні стенди про туристичні об'єкти 

та локації м. Черкас та Черкаської області на залізничних та автобусних 

станціях для більш якісного інформування туристів, які відвідують нашу 

область. 
 

ВИРІШИЛИ: інформацію про виконання рішення обласної ради від 

21.09.2018 №24-52/VII "Про Програму розвитку туризму Черкаської області 

на 2018 – 2020 роки" взяти до відома та погодити зняття з контролю в 

постійній комісії у зв’язку із закінченням терміну дії. 
 

Висновок додається. 
 

Голосування: "За" - 4 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0. 

 

5. СЛУХАЛИ: 
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Стеценка В. Б., який поінформував про проєкт рішення обласної ради 

"Про внесення змін до Програми розвитку туризму Черкаської області на 

2021 – 2025 роки" та зазначив, що змінами пропонується Програму розвитку 

туризму Черкаської області на 2021 – 2025 роки викласти в новій редакції; 

зміни в заходах програми стосуються пунктів: 1. Створення туристичної 

навігації по Черкаській області; 2. Промоція туристичних об'єктів та локацій 

Черкаської області; 3. Промоція бренду Черкаської області; 5. Розвиток 

туристичних об'єктів, продуктів та мереж. 
 

Проєкт рішення додається. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін 

до Програми розвитку туризму Черкаської області на 2021 – 2025 роки" та 

рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради. 

Висновок додається. 
 

Голосування: "За" - 4 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

  Стеценка В. Б., який поінформував про стан виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2020 рік та 

зазначив, що у 2020 році забезпечено реалізацію основних заходів Програми 

зокрема у сфері розвитку туризму ключовим є те, що  з’явився власний бренд 

"Черкащина - місце сили". який створювався протягом року групою фахівців 

з брендингу територій, двома провідними українськими дизайнерськими 

студіями та експертами у сфері регіонального розвитку та туризму. На 

постійній основі здійснюється адміністрування сторінки у соціальних 

мережах Фейсбук “Черкащина туристична” та Інстаграм.  

В галузі освіти створено 1 додаткову групу для 15 дітей у 

функціонуючому ЗДО Тальнівської міської територіальної громади.  У 33 

закладах загальної середньої освіти додатково відкрито 88 класів з 

інклюзивним навчанням; у 10 закладах дошкільної освіти відкрито 23 групи. 

Крім цього, додатково відкрито 1 спеціальний (інтегрований) клас для 11 

дітей. У 2020 році, на умовах співфінансування, централізовано закуплено та 

поставлено до закладів освіти області 14 шкільних автобусів. Також, у 

рамках реалізації обласної програми "Шкільний автобус" на умовах 

співфінансування закуплено 7 шкільних автобусів. За  рахунок цільових 

коштів освітньої субвенції у сумі 38862,9 тис. грн для 22 закладів загальної 

середньої освіти та 1 закладу професійної (професійно-технічної) освіти 

придбано 63 комплекти обладнання для кабінетів та 4 комплекти обладнання 

STEM-лабораторій.  

У сімейні форми виховання влаштовано 81 дитину, створено 10 нових 

прийомних сімей. Проведено 5 заходів з реалізації молодіжної політики в 

області, 8 заходів національно-патріотичного виховання в області, 3 заходи з 

питань протидії торгівлі людьми, попередження домашнього насильства, 

забезпеченню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в області, 2 

заходи з реалізації сімейної політики. Влітку 2020 року послугами 
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оздоровлення було охоплено 4352 дитини, що становить 4 відсотки  від 

планової загальної чисельності дітей.  

Збільшено щорічну обласну премію для молоді за особливі заслуги у 

розбудові молодіжної політики в області з 3000 грн до 5550 грн. Премію 

отримали 10 молодих людей з різних куточків області. За звітний період  

побудовано 2 мультифункціональних майданчика для занять ігровими 

видами спорту (баскетбол, волейбол, гандбол, теніс, футбол), по об’єкту 

Будівництво стадіону обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної 

школи олімпійського резерву м. Черкаси фактично виконано 100 відсотків  

будівельних робіт: встановлено павільйон для спортивного інвентарю, 

трибуни для глядачів, насосну станцію, огорожу, влаштовані  спортивні 

майданчики, футбольне поле, зовнішні мережі електроосвітлення, 

водопостачання та водовідведення, здійснено благоустрій території. Для 

спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських, Дефлімпійських іграх 

придбано інвентар.  

  В галузі культура у зв’язку з впровадженням карантину більшість 

запланованих масових заходів було відмінено. У 2020 році проведено 7 

фестивалів із популяризації народної творчості, культури Черкащини. 

Інформація про стан виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Черкаської області на 2020 рік надіслана депутатам для 

ознайомлення електронною поштою. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію про стан виконання Програми економічного і 

соціального розвитку Черкаської області на 2020 рік взяти до відома. 

2. Погодити зняття з контролю в постійній комісії рішення обласної 

ради від 12.03.2020 №36-49/VII "Про Програму економічного і соціального 

розвитку Черкаської області на 2020 рік" у зв’язку із  закінченням терміну дії. 
 

Висновок додається. 
 

Голосування: "За" - 4 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

Стеценка  В. Б., який поінформував про проєкт рішення обласної ради 

"Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Черкаської області на 2021 рік" та зазначив, що  даним проєктом рішення 

передбачається фінансування об’єкту "Реконструкція пам’ятника загиблим                                                

в Афганістані та інших локальних конфліктах в єдиному меморіальному 

комплексі по бульвару Шевченка в м. Черкасах". 
 

Проєкт рішення додається. 

 

ВИСТУПИВ: 

Коваль В.В., який поцікавився, чи доцільно виносити на розгляд дане 

питання, якщо  пам’ятник знаходиться на балансі міської ради та 

запропонував вирішити питання реконструкції пам’ятника загиблим в 
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Афганістані та інших локальних конфліктах в єдиному меморіальному 

комплексі по бульвару Шевченка в м. Черкасах за рахунок спонсорських 

коштів, а не за кошти обласного бюджету. 
 

За результатами розгляду проєкт рішення обласної ради "Про внесення 

змін до Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 

2021 рік" не набрав необхідної кількості голосів на підтримку. 

Висновок додається. 
 

Голосування: "За" - 3 , "Проти" -0 , "Утримались" - 1, "Не голосували" - 0. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Ткаченко В. І., яка поінформувала про проєкт рішення обласної ради 

"Про внесення змін у додаток до обласної програми підтримки закладів 

вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки" та зазначила, що  

змінами пропонується доповнити перелік заходів пунктами 38 та 49 такого 

змісту: Капітальний ремонт (з виготовлення проектно-кошторисної 

документації) покрівлі будівлі (літ.Б-2) навчального корпусу Черкаського 

державного бізнес-коледжу за адресою: вул. В’ячеслава Чорновола 243, м. 

Черкаси та Створення  комунального закладу "Спортивний  ліцей"  

(Інтернат), у тому числі для дітей - сиріт з усієї території України, у складі 

Черкаського художньо-технічного коледжу. 
 

Проєкт рішення додається. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Данилевський В. В., який поінформував, що в рамках Президентської 

Програми запропоновано створення в Черкаській області сучасного 

спортивного ліцею державного рівня. Вивчивши та проаналізувавши дану 

пропозицію було прийнято рішення про створення такого спортивного 

закладу    на базі Черкаського художньо-технічного коледжу та зазначив, що 

для того щоб розпочати фінансування даного проєкту потрібно, щоб даний 

об’єкт  був залучений до обласної програми.  

Топчій І.В., яка поцікавилася думкою директора коледжу щодо 

створення сучасного спортивного ліцею на базі Черкаського художньо-

технічного коледжу та запитала чи не втратить свій профіль навчальний 

заклад.  

Серватинський М. М., який висловив підтримку створенню такого 

спортивного закладу та  зазначив, що технічна база Черкаського художньо-

технічного коледжу дозволяє реалізувати даний проєкт. 

Топчій І.В., яка запитала, чому не створити такий спортивний заклад  

на базі школи № 29 приміщення якої пустують. 

Коваль В.В., який зазначив, що створення сучасного спортивного 

закладу дуже актуальне та важливе для Черкаської області, але виникає 

питання чи вивчались інші альтернативні варіанти, наприклад, з тими самими 

школами які на даний час пустують. 
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Данилевський В. В., який поінформував про те, що розглядалися різні 

варіанти та варіант щодо створення спортивного закладу на базі Черкаського 

художньо-технічного коледжу є найбільш оптимальним та попередньо 

погодженим Міністерством. 
  

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін у 

додаток до обласної програми підтримки закладів вищої освіти Черкаської 

області на 2015-2024 роки" та рекомендувати до розгляду на пленарному 

засіданні обласної ради. 
 

Висновок додається. 
 

Голосування: "За" - 4 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Шабатіна О. О., який поінформував про проєкт рішення обласної ради 

"Про новий склад конкурсної комісії з присудження Всеукраїнської 

літературної премії імені Василя Симоненка" та зазначив, що  зміни  

зумовлені кадровими змінами в Управлінні культури та охорони культурної 

спадщини облдержадміністрації  та приведення у відповідність назв посад та 

підрозділів членів конкурсної комісії. 
 

Проєкт рішення додається. 

 

ВИСТУПИВ: 

Коваль В.В., який звернувся з проханням до Управління культури та 

охорони культурної спадщини облдержадміністрації щодо розгляду 

можливості включення до нового складу конкурсної комісії з присудження 

Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка Даценка Леоніда 

Миколайовича шеф-редактора газети "Нова молодь Черкащини", 

письменника, народного депутата України VII скликання, лауреата обласної 

літературної премії імені Василя Симоненка.  
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про новий склад 

конкурсної комісії з присудження Всеукраїнської літературної премії імені 

Василя Симоненка" та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні 

обласної ради. 
 

Висновок додається. 
 

Голосування: "За" - 4 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Шабатіна О. О., який поінформував про проєкт рішення обласної ради 

"Про Програму підтримки діяльності осередків національних творчих спілок 

Черкаської області на 2022-2026 роки" та зазначив, що  даним проєктом 

рішення пропонується затвердити Програму підтримки діяльності осередків 

національних творчих спілок Черкаської області на 2022-2026 роки та 

Порядок проведення відбору заходів Програми підтримки діяльності 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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осередків національних творчих спілок Черкаської області на 2022-2026 

роки. 
 

Проєкт рішення додається. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про Програму 

підтримки діяльності осередків національних творчих спілок Черкаської 

області на 2022-2026 роки" та рекомендувати до розгляду на пленарному 

засіданні обласної. 
 

Висновок додається. 
 

Голосування: "За" - 4 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

 Шабатіна О. О., який поінформував про проєкт рішення обласної ради 

"Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.03.2006 №27-14/IV "Про 

встановлення обласних персональних стипендій" та зазначив, що  даним 

проєктом рішення пропонується  затвердити у новій редакції Положення про 

обласні персональні стипендії письменникам Черкащини, Положення про 

обласні персональні стипендії в галузі культури і мистецтва, Положення про 

обласні персональні стипендії студентам мистецьких закладів фахової 

передвищої освіти.  Проєктом рішення також затверджуються комісії з 

присудження названих стипендій.  Зазначив, що фінансування витрат на 

виплату стипендій здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених в 

обласному бюджеті Управлінню культури та охорони культурної спадщини 

Черкаської обласної державної адміністрації. 

 Також зазначив, що виникла необхідність доповнити поданий проєкт 

рішення наступним: 

 стипендії призначаються спільним розпорядженням Черкаської 

обласної державної адміністрації та Черкаської обласної ради на підставі 

протоколу засідання комісії; 

голова обласної ради, голова обласної державної адміністрації або за їх 

дорученням відповідно перші заступники чи заступники вручають особам 

яким призначено стипендії відповідні сертифікати; 

підготовка проєкту спільного розпорядження, виготовлення 

сертифікатів покладається на Управління культури та охорони культурної 

спадщини Черкаської обласної державної адміністрації. 
 

Проєкт рішення додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 03.03.2006 №27-14/IV "Про встановлення 

обласних персональних стипендій" зі змінами, виклавши пункт 8  в такій 

редакції: 
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 "8. Стипендії призначаються спільним розпорядженням Черкаської 

обласної державної адміністрації та Черкаської обласної ради на підставі 

протоколу засідання комісії. 

Голова обласної ради, голова обласної державної адміністрації або за їх 

дорученням відповідно перші заступники чи заступники вручають особам 

яким призначено стипендії відповідні сертифікати. 

Підготовка проєкту спільного розпорядження, виготовлення 

сертифікатів покладається на Управління культури та охорони культурної 

спадщини Черкаської обласної державної адміністрації." 

2. Рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради 

проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 03.03.2006 №27-14/IV "Про встановлення обласних персональних 

стипендій". 
 

Висновок додається. 
 

Голосування: "За" - 4 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Мазур Л.О., яка поінформувала про проєкт рішення обласної ради 

"Про призначення Ткаченка О.В. на посаду директора комунального закладу 

"Корсунь-Шевченківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний 

центр "Надія" та зазначила, що у конкурсному відборі претендентів на 

зайняття посади директора комунального закладу "Корсунь-Шевченківський 

багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр "Надія" Черкаської 

обласної ради" найбільшу кількість голосів  отримала кандидатура Ткаченка 

Олександра Васильовича. Відмітила, що Ткаченко О.В. призначається на 

посаду директора комунального закладу вперше тому передбачається 

укладання з ним контракту строком на два роки. 
 

Проєкт рішення додається. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Підтримати кандидатуру Ткаченка Олександра Васильовича на 

посаду директора комунального закладу "Корсунь-Шевченківський 

багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр "Надія" Черкаської 

обласної ради", проєкт рішення обласної ради "Про призначення                        

Ткаченка О.В.  на посаду директора комунального закладу "Корсунь-

Шевченківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр "Надія". 

2. Рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради 

проєкт рішення обласної ради "Про призначення Ткаченка О.В. на посаду 

директора комунального закладу "Корсунь-Шевченківський 

багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр "Надія". 
 

Висновок додається. 
 

Голосування: "За" - 4 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0. 

 

13. СЛУХАЛИ: 
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Хулапа Д. І., який поінформував про проєкт рішення обласної ради "Про 

затвердження Концепції розвитку цифрових компетентностей жителів 

Черкаської області" та зазначив, що головною метою затвердження 

"Концепції розвитку цифрових компетентностей жителів Черкаської області"                                     

є забезпечення запровадження принципів державної політики розвитку 

цифрового суспільства, поширення використання державних та міських 

електронних сервісів, їх доступності для громадян.  
 

Проєкт рішення додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Коваль В.В., який відмітив, що однією із цілей Концепції розвитку 

цифрових компетентностей у запропонованому проєкті рішення є 

адаптування освітньої політики під стратегію розвитку цифрових 

компетентностей  та запитав, яким чином це буде реалізовуватись. 

Топчій І.В., яка зазначила, що на її думку у школах та університетах 

достатньо впроваджено доступних навчальних програми з цифрової 

грамотності.  

Коваль В.В., який поцікавився, чи залучались вищі навчальні заклади  

області до розробки цієї програми, чи вивчалися їх навчальні програми, 

напрацювання в питанні  цифрових компетентностей. 

Хулап Д. І., який зазначив, що Концепції розвитку цифрових 

компетентностей жителів Черкаської області розроблена на основі , 

схваленої Кабінетом Міністрів України Концепції та визнає необхідність 

розвитку цифрових компетентностей громадян України.  

Данилевський В. В., який відмітив, що Міністерство цифрової 

трансформації України готове витрачати значні ресурси в розвиток 

цифрових компетентностей населення області, але для цього потрібно, щоб  

в області діяла відповідна обласна програма. 

Волочай Т.В., яка запропонувала для представлення Концепції 

розвитку цифрових компетентностей жителів Черкаської області підготувати 

якісну презентаціїю з використанням слайдів. 

Коваль В.В., який, відмітив,  що в області навчальні програми з 

цифрової грамотності впроваджені та доступні у школах, вищих навчальних 

закладах для жителів області з питань користування державними сервісами 

та порталами. Зазначив, що на впровадження диджиталізації в межах інших 

обласних програм з обласного бюджету виділялись кошти і на його думку є 

нераціональним схвалювати програму, яка підготовлена без урахування 

попередніх напрацювань.  

Топчій І.В., яка підтримала Коваля В.В. та відмітила, що в програмі 

багато загального, мало конкретики щодо Черкаської області. 

Лісовий С. М., який зазначив, що Міністерство цифрової трансформації 

України готове виділяти кошти для цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій, цифровізації та підвищення цифрової грамотності жителів 

Черкаської області та попросив депутатів підтримати проєкт рішення 

обласної ради "Про затвердження Концепції розвитку цифрових 

компетентностей жителів Черкаської області". 
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Доманський  В. М., який запропонував Відділу з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації облдержадміністрації 

врахувати зауваження постійної комісії та допрацювати програму до 

засідання президії обласної ради. 

Данилевський В. В., який запропонував підтримати проєкт рішення 

обласної ради "Про затвердження Концепції розвитку цифрових 

компетентностей жителів Черкаської області" із зауваженнями членів 

постійної комісії, а інформацію щодо врахування в Концепції зауважень 

заслухати на засіданні постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Підтримати проєкт рішення обласної ради "Про затвердження 

Концепції розвитку цифрових компетентностей жителів Черкаської області" 

із зауваженнями членів постійної комісії та рекомендувати до розгляду на 

пленарному засіданні обласної ради. 

2. Інформацію Відділу з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій та цифровізації облдержадміністрації щодо врахування в 

Концепції зауважень заслухати на засіданні постійної комісії обласної ради з 

питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та спорту. 
 

Висновок додається. 
 

Голосування: "За" - 4 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0. 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ 

 

 

Секретар постійної комісії                                            Т. ВОЛОЧАЙ    

 


