ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VІІІ скликання
ПРОТОКОЛ
11 лютого 2021 року

м. Черкаси

№2

засідання постійної комісії обласної
ради з питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
Всього членів комісії – 7
ПРИСУТНІ – 6: голова постійної комісії – Данилевський В. В.
секретар постійної комісії – Волочай Т.В.
члени комісії: Коваль В.В., Калініченко К.С., Руда Н.С., Топчій І.В.
ВІДСУТНІ – 1: Похольчук Р.В.
Присутні, запрошені:
Бреус О. В.
– начальник організаційного відділу виконавчого
апарату обласної ради;
Вакуленко М. Я. – голова
Черкаської
обласної
організації
Всеукраїнського об’єднання ветеранів;
Демченко А.М. – директор
комунального
підприємства
"Черкасиоблкіно";
Марунчак Ю. В. – т.в.о
начальника
управління
комунікацій
облдержадміністрації;
Стеценко В.Б.
– директор Департаменту регіонального розвитку
облдержадміністрації;
Солодкий І.В.
– начальник управління у справах сім’ї, молоді та
спорту облдержадміністрації;
Сімушіна О. І.
– заступник начальника Управління освіти і науки
облдержадміністрації;
Фіть Л. В. –
– начальник Управління культури та охорони
культурної спадщини облдержадміністрації.
В засіданні взяли участь:
Підгорний А.В.
– голова Черкаської обласної ради;
Сущенко Р.В.
– перший заступник голови Черкаської обласної ради;
Доманський В.М. – заступник голови Черкаської обласної ради;
Карманнік Р.В.
– заступник голови Черкаської обласної державної
адміністрації.
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Проєкт порядку денного:
1. Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської
області на 2021 рік
Доповідає:
Стеценко
директор Департаменту регіонального
Василь Борисович
розвитку облдержадміністрації
2. Про План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період
2021-2023 роки
Доповідає:
Стеценко
директор Департаменту регіонального
Василь Борисович
розвитку облдержадміністрації
3.
Про
Програму
на 2021 – 2025 роки
Доповідає:
Стеценко
Василь Борисович

розвитку

туризму

Черкаської

області

директор Департаменту регіонального
розвитку облдержадміністрації

4. Про виконання рішення обласної ради від 03.02.2017 №12-2/VIІ "Про
програму національно – патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської
області на 2017-2020 роки"
Доповідає:
Солодкий
начальник управління у справах сім’ї, молоді
Іван Володимирович
та спорту облдержадміністрації
5. Про затвердження обласної цільової програми національно патріотичного виховання в Черкаській області на 2021-2025 роки
Доповідає:
Солодкий
начальник управління у справах сім’ї, молоді
Іван Володимирович
та спорту облдержадміністрації
6. Про обласну цільову соціальну програму "Молодь Черкащини"
на 2021 рік
Доповідає:
Солодкий
начальник управління у справах сім’ї, молоді
Іван Володимирович
та спорту облдержадміністрації
7. Про обласну соціальну програму протидії торгівлі людьми
на 2021
Доповідає:
Солодкий
начальник управління у справах сім’ї, молоді
Іван Володимирович
та спорту облдержадміністрації
8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016
№ 3-17/VII "Про обласну програму "Шкільний автобус" на 2016-2020 роки"
Доповідає:
Сімушіна
заступник начальника Управління освіти
Оксана Іванівна
і науки облдержадміністрації
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9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011 № 102/VI "Про обласну програму впровадження у навчально-виховний процес
загальноосвітніх
навчальних
закладів
інформаційно-комунікаційних
технологій "Сто відсотків" на період до 2021 року"
Доповідає:
Сімушіна
заступник начальника Управління освіти
Оксана Іванівна
і науки облдержадміністрації
10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011
№10-3/VІ "Про обласну програму підвищення якості шкільної природничоматематичної освіти на період до 2021 року"
Доповідає:
Сімушіна
заступник начальника Управління освіти і
Оксана Іванівна
науки облдержадміністрації
11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.10.2016
№9-2/VІІ "Про обласну цільову програму "Інноваційні школи Черкащини"
на період до 2020 року"
Доповідає:
Сімушіна
заступник начальника Управління освіти
Оксана Іванівна
і науки облдержадміністрації
12. Про внесення змін у додаток до обласної програми підтримки
закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки
Доповідає:
Сімушіна
заступник начальника Управління освіти
Оксана Іванівна
і науки облдержадміністрації
13. Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.10.2016 № 94/VІІ "Про програму розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016 –
2020 роки"
Доповідає:
Солодкий
начальник управління у справах сім’ї, молоді
Іван Володимирович
та спорту облдержадміністрації
14. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.03.2016
№ 4-3/VII "Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 20162020 роки"
Доповідає:
Солодкий
начальник управління у справах сім’ї,
Іван Володимирович
молоді та спорту облдержадміністрації
15. Про внесення змін до складу комісії з проведення конкурсу
на здобуття стипендії перспективним та провідним спортсменам області
Доповідає:
Солодкий
начальник управління у справах сім’ї,
Іван Володимирович
молоді та спорту облдержадміністрації
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16. Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.01.2014
№ 28-4/VI "Про обласну програму поліпшення кінообслуговування
населення на 2014-2020 роки"
Доповідає:
Фіть
начальник Управління культури та охорони
Людмила Володимирівна
культурної спадщини облдержадміністрації
17. Про внесення змін до складу конкурсної комісії з присудження
обласної премії імені Порфирія Демуцького в галузі аматорської народної
творчості
Доповідає:
Фіть
начальник Управління культури та охорони
Людмила Володимирівна
культурної спадщини облдержадміністрації
18. Про заснування стипендії голови Черкаської обласної ради
обдарованим дітям області
Доповідає:
Сімушіна
заступник начальника Управління освіти
Оксана Іванівна
і науки облдержадміністрації
19. Про виконання рішення обласної ради від 24.03.2017
№ 13-2/VII "Про Програму підтримки української мови в Черкаській області
на 2017 – 2020 роки"
Доповідає:
Сімушіна
заступник начальника Управління освіти
Оксана Іванівна
і науки облдержадміністрації
19.1. Про лист Черкаської обласної організації Всеукраїнського
об’єднання ветеранів щодо розгляду на засіданні постійної комісії інформації
про хід виконання рішення обласної ради від 24.03.2017 № 13-2/VII "Про
Програму підтримки української мови в Черкаській області на 2017 – 2020
роки"
Доповідає:
Данилевський
- голова постійної комісії
Валерій Вікторович
20. Про хід виконання рішення обласної ради від 24.03.2017 № 13-3/VІІ
"Про Програму підготовки та відзначення 100-річчя подій Української
революції 1917–1921 років на 2017 – 2021 роки"
Доповідає:
Фіть
начальник Управління культури та охорони
Людмила Володимирівна
культурної спадщини облдержадміністрації
20.1. Про лист Черкаської обласної організації Всеукраїнського
об’єднання ветеранів щодо розгляду на засіданні постійної комісії інформації
про хід виконання рішення обласної ради від 24.03.2017 № 13-3/VІІ "Про
Програму підготовки та відзначення 100-річчя подій Української революції
1917–1921 років на 2017 – 2021 роки"
Доповідає:
Данилевський
- голова постійної комісії
Валерій Вікторович
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21. Про план роботи Черкаської обласної ради на 2021 рік
Доповідає:
Бреус
- начальник
організаційного
відділу
Ольга Володимирівна
виконавчого апарату обласної ради
22. Про план роботи постійної комісії Черкаської обласної ради з
питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та спорту на 2021 рік
Доповідає:
Данилевський
- голова постійної комісії
Валерій Вікторович
СЛУХАЛИ:
Данилевського В. В., який ознайомив членів комісії з проєктом порядку
денного засідання та запропонував надати пропозиції до переліку питань.
Пропозицій до порядку денного засідання постійної комісії від членів
постійної комісії не надходило.
Голосування за порядок денний (за основу та в цілому):
"За" - 6 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
1.СЛУХАЛИ:
Стеценка В.Б., який поінформував про проєкт рішення обласної ради
"Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської області
на 2021 рік" та зазначив, що ключовими напрямками Програми
є конкурентоспроможна економіка, ефективність публічного управління
та якість життя.
Відмітив, що в галузі освіти Програмою передбачено капітальний
ремонт 5 шкіл, будівництво дитячого садочку в м. Черкаси, реконструкція та
капітальний ремонт 3 садочків, створення 7 опорних шкіл на базі
функціонуючих закладів загальної середньої освіти, відкриття 2 груп на базі
дошкільних навчальних закладів, придбання 10 шкільних автобусів.
В галузі культури передбачено будівництво Будинку культури в м. Канів,
проведення 4 фестивалів.
Проєкт рішення з додатками додається.
В обговоренні взяли участь: Данилевський В.В., Карманнік Р.В.,
Коваль В.В., Топчій І.В., Сущенко Р.В.
Коваля В.В., який зазначив, що для того, щоб добудований Будинок
культури в м. Канів не був тягарем для місцевого бюджету та
використовувався за призначенням, в ньому потрібно проводити різноманітні
заходи, як обласного так і всеукраїнського рівнів та запропонував допомогу
депутатської фракції у взаємодії з Міністерством культури України.
Сущенка Р.В., який повідомив про те, що відомий народний художник
Іван Марчук через відсутність приміщення не проводить виставки з показу
своїх картин та запропонував вивчити питання щодо можливого виділення

6

частини приміщення Будинку культури в м. Канів для проведення виставок
відомого народного художника.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про Програму
економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2021 рік"
та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради.
Висновок додається.
Голосування: "За" - 6 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
2. СЛУХАЛИ:
Стеценка В.Б., який поінформував про проєкт рішення обласної ради
"Про План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 20212023 роки" та зазначив, що План реалізації Стратегії спрямований на
використання основних економічних можливостей області, соціальну
інтеграцію, розвиток інфраструктури, захист довкілля з урахуванням
збереження природних, культурних та історичних ресурсів і надбань. Одним
із завдань впровадження Плану реалізації Стратегії є розвиток
територіальних громад області, зокрема шляхом модернізації інфраструктури
громад, підвищення якості та ефективності управління розвитком громад.
Проєкт рішення з додатками додається.
В обговоренні взяли участь: Карманнік Р.В., Коваль В.В., Топчій І.В.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про План реалізації
Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2023 роки"
та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради.
Висновок додається.
Голосування:
"За" - 6 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували".
3. СЛУХАЛИ:
Стеценка В.Б., який поінформував про проєкт рішення обласної ради
"Про Програму розвитку туризму Черкаської області на 2021 – 2025 роки"
та зазначив, що метою Програми є реалізація проєктів, спрямованих
на просування бренду Черкаської області та розвитку туризму в регіоні,
збільшення кількості туристів та збільшення надходження від туристичного
збору.
Проєкт рішення додається.
В обговоренні взяли участь: Волочай Т.В., Данилевський В.В.,
Карманнік Р.В., Коваль В.В., Підгорний А.В., Топчій І.В., Сущенко Р.В.
Топчій І.В., яка зазначила, що у Програмі розвитку туризму Черкаської
області на 2021 – 2025 роки невідображені туристичні місця, які є знаковими
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для області, програма не містить конкретики, написана загальними фразами
і складно буде оцінити її виконання.
Коваля В.В., який погодився із зауваженнями Топчій І.В.
та запропонував Департаменту регіонального розвитку обласної державної
адміністрації доопрацювати Програму розвитку туризму Черкаської області
на 2021 – 2025 роки, зазначивши у Програмі туристичні місця, які пов’язані
з іменами Т. Г. Шевченка, Б. Хмельницького, містами: Канів, Звенигородка,
Чигирин, Умань, перлиною області Національним дендрологічним парком
"Софіївка".
Волочай Т.В., яка поінформувала про те, що брала участь в підготовці
даної Програми, погоджується з тим, що Програма потребує доопрацювання.
Запропонувала підтримати Програму розвитку туризму, а надалі, в процесі
роботи, доопрацьовувати її та вносити зміни.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати проєкт рішення обласної ради "Про Програму розвитку
туризму Черкаської області на 2021 – 2025 роки".
2. Доручити Департаменту регіонального розвитку обласної державної
адміністрації доопрацювати Програму розвитку туризму Черкаської області
на 2021 – 2025 роки із врахуванням пропозицій членів постійної комісії та
після доопрацювання винести на розгляд обласної ради, як таку, що пройшла
розгляд постійної комісії.
Висновок додається.
Голосування:
"За" - 6 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
4. СЛУХАЛИ:
Солодкого І. В., який поінформував про виконання рішення обласної ради
від 03.02.2017 №12-2/VIІ "Про програму національно – патріотичного
виховання дітей та молоді Черкаської області на 2017-2020 роки" та
зазначив, що протягом 4 років проведено більше 40 заходів, до яких
долучилось більше 20 тис. учасників (з обласного бюджету на заходи
використано близько
4 млн грн). В області постійно проводилася
робота із вшанування воїнів, які захищали і захищають територіальну
цілісність і незалежність України. Поновлено експозиції шкільних музеїв,
кімнат та музейних куточків.
Інформація додається.
Доманського В.М., який зазначив, що більшість заходів проводиться
у м. Черкаси та запропонував розширити географію проведення заходів
до рівнів районів та громад.
Топчій І.В., яка висловила побажання щодо залучення до участі
у заходах більшої кількості студентської молоді та порадила організаторам
звернути увагу на доступність реклами заходів.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про виконання рішення обласної ради від 03.02.2017
№12-2/VIІ "Про програму національно – патріотичного виховання дітей
та молоді Черкаської області на 2017-2020 роки" взяти до відома.
2. Погодити зняття з контролю в постійній комісії рішення обласної
ради від 03.02.2017 №12-2/VIІ "Про програму національно – патріотичного
виховання дітей та молоді Черкаської області на 2017-2020 роки" у зв’язку
із закінченням терміну дії.
Висновок додається.
Голосування:
"За" - 6 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
5. СЛУХАЛИ:
Солодкого І. В., який поінформував про проєкт рішення обласної ради
"Про затвердження обласної цільової програми національно-патріотичного
виховання в Черкаській області на 2021-2025 роки" та зазначив, що нова
програма є продовженням тієї, що діяла протягом 2017 – 2020 років,
заходи Програми, що діяла в минулому терміні, передбачені і у новій
програмі.
Проєкт рішення додається.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про затвердження
обласної цільової програми національно-патріотичного виховання
в Черкаській області на 2021-2025 роки" та рекомендувати до розгляду
на пленарному засіданні обласної ради.
Висновок додається.
Голосування:
"За" - 6 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
6. СЛУХАЛИ:
Солодкого І. В., який поінформував про проєкт рішення обласної ради "Про
обласну цільову соціальну програму "Молодь Черкащини" на 2021 рік" та
зазначив, що метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку
і самореалізації української молоді.
Відмітив, що у зв'язку з тим, що Програма готувалася минулого року,
додатково управлінням вносяться доповнення до раніше внесеного проєкту
рішення, а саме завдання 3 проекту програми "Набуття молодими людьми
знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток
неформальної освіти)" доповнити пунктом 5) Забезпечення діяльності
комунальної установи "Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр".
Проєкт рішення з додатками додається.
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В обговоренні взяли участь: Данилевський В.В., Сущенко Р.В.,
Топчій І.В.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про обласну
цільову соціальну програму "Молодь Черкащини" на 2021 рік" з
доповненням завдань програми щодо забезпечення діяльності комунальної
установи "Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр" та
рекомендувати до розгляду
на пленарному засіданні обласної
ради.
Висновок додається.
Голосування:
"За" - 6 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
7. СЛУХАЛИ:
Солодкого І. В., який поінформував про проєкт рішення обласної ради
"Про обласну соціальну програму протидії торгівлі людьми на 2021 рік"
та зазначив, що термін дії програми один рік; метою програми є запобігання
торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють такі
злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, постраждалих
від торгівлі людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги.
Проєкт рішення з додатками додається.
В обговоренні взяли участь: Данилевський В.В., Коваль В.В.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про обласну
соціальну програму протидії торгівлі людьми на 2021 рік" та рекомендувати
до розгляду на пленарному засіданні обласної ради.
Висновок додається.
Голосування:
"За" - 6 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
8. СЛУХАЛИ:
Сімушіну О. І, яка поінформувала про проєкт рішення обласної ради
"Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-17/VII "Про
обласну програму "Шкільний автобус" на 2016-2020 роки" та зазначила,
що пропонованими змінами продовжується строк дії програми до 31.12.2024,
щоб продовжувати закупівлю шкільних автобусів для організованого
підвезення учасників навчального процесу у сільській місцевості.
Проєкт рішення з додатками додається.
Данилевського В. В., який заявив, що на даний час займає посаду
начальника Управління освіти і науки обласної державної адміністрації
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через що в його діях можливий конфлікт інтересів, тому в розгляді та
голосуванні з даного питання він участі не братиме.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін
до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-17/VII "Про обласну програму
"Шкільний автобус" на 2016-2020 роки" та рекомендувати до розгляду
на пленарному засіданні обласної ради.
Висновок додається.
Голосування:
"За" - 5, "Проти" -0, "Утримались" - 0, "Не голосували" - 1(Данилевський В.В.)
9. СЛУХАЛИ:
Сімушіну О. І, яка поінформувала про проєкт рішення обласної ради
"Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011 №10-2/VI
"Про обласну програму впровадження у навчально-виховний процес
загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних
технологій "Сто відсотків" на період до 2021 року" та зазначила,
що пропонованими змінами продовжується строк дії програми
до 31.12.2023.
Відмітила, що у закладах загальної середньої освіти області
налічується
19444 одиниці сучасної комп'ютерної
техніки, 853 інтерактивних дошки
та 738 проекторів. У 2020 році
за кошти місцевих бюджетів та спонсорські кошти придбано 1926 одиниць
сучасних комп'ютерів.
На умовах співфінансування 50 на 50 з 2017 року, придбано 29
лінгафонних кабінетів, 6 кабінетів Захисту Вітчизни, 8 кабінетів
інформатики. Упродовж 2020 року на умовах співфінансування закуплено
8 лінгафонних кабінетів, 3 кабінети інформатики.
Проєкт рішення додається.
В обговоренні взяли участь: Коваль В.В., Сущенко Р.В., Топчій І.В.
Коваля В.В., який запропонував Управлінню освіти і науки
облдержадміністрації залучати членів постійної комісії до розгляду
пропозицій від територіальних громад щодо участі в зазначеній Програмі.
Данилевського В. В., який заявив, що на даний час займає посаду
начальника Управління освіти і науки обласної державної адміністрації
через що в його діях можливий конфлікт інтересів, тому в розгляді та
голосуванні з даного питання він участі не братиме.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін
до рішення обласної ради від 14.12.2011 №10-2/VI "Про обласну програму
впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних
закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період
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до 2021 року" та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні
обласної ради.
Висновок додається.
Голосування:
"За" - 5, "Проти" -0, "Утримались" - 0, "Не голосували" - 1(Данилевський В.В.)
10. СЛУХАЛИ:
Сімушіну О. І, яка поінформувала про проєкт рішення обласної ради
"Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.12.2011 №10-3/VІ "Про
обласну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної
освіти на період до 2021 року" та зазначила, що пропонованими змінами
продовжується строк дії програми до 31.12.2023.
Відмітила, що природничо-математична освіта області представлена
різними рівнями навчання: стандартним, поглибленим та профільним. У
2020 році в усіх 534 функціонуючих закладах загальноосвітньої середньої
освіти згідно з освітніми програмами вивчаються предмети природничо математичного циклу.
У 2020 році поглибленим і профільним вивченням предметів
природничо-математичного напряму охоплено 4523 учні. Найбільше учнів
поглиблено вивчають математику 2674, біологію 925 та фізику 428,
найменше економіку 67 та хімію 34.
У рамках реалізації Програми на засадах співфінансування у 2020 році
придбано: 3 шкільні набори LEGO, 1 кабінет математики, 3 - географії,
3 - фізики, 3 - хімії, 2 - біології.
Упродовж 2020 року сучасним обладнанням для проведення
лабораторних і практичних робіт було дооснащено 15 кабінетів фізики,
9 - географії, 11- біології, 12 - математики, 25 - хімії закладів освіти.
Проєкт рішення додається.
Данилевського В. В., який заявив, що на даний час займає посаду
начальника Управління освіти і науки обласної державної адміністрації
через що в його діях можливий конфлікт інтересів, тому в розгляді та
голосуванні з даного питання він участі не братиме.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін
до рішення обласної ради від 14.12.2011 №10-3/VІ "Про обласну програму
підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до
2021 року" та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної
ради.
Висновок додається.
Голосування:
"За" - 5, "Проти" -0, "Утримались" - 0, "Не голосували" - 1(Данилевський В.В.)
11. СЛУХАЛИ:
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Сімушіну О. І, яка поінформувала про проєкт рішення обласної ради
"Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.10.2016 №9-2/VІІ "Про
обласну цільову програму "Інноваційні школи Черкащини" на період до 2020
року"
та зазначила, що пропонованими змінами продовжується
строк дії програми до 31.12.2023.
Відмітила, що в області функціонує 29 інноваційних шкіл.
У 2020 році проведено ремонт внутрішніх систем опалення у 3-х
закладах у тому числі в 1 закладі роботи виконано за рахунок коштів
субвенції Міністерства освіти і науки України "Спроможна школа для
кращих результатів". Капітальний ремонт котелень із заміною котлів на
сучасні енергоефективні проведено у 4-х інноваційних школах. Ремонти
дахів
і покрівель навчальних корпусів виконано у 4-х
інноваційних школах. Відремонтовано зовнішню тепломережу із
застосуванням сучасних матеріалів у 2-х школах, у газовій котельні 1
закладу облаштовано комерційний вузол обліку природного газу. У рамках
програми
"Велике
будівництво"
виконано
комплекс
робіт
з
термомодернізації будівлі 1 закладу. Інженерні мережі водогону, каналізації
за сучасними технологіями,
що суттєво економить
енергоресурси, виконано у 7-ми інноваційних школах.
За період з 2016 року в рамках Програми 28 шкіл оснащено
мультимедійними засобами навчання з програмним забезпеченням та
придбано сучасне комп'ютерне обладнання й інтерактивні комплекси для
140 кабінетів фізики, хімії, біології, іноземної мови, математики, географії,
майже 300 комп'ютерів. 18 інноваційних шкіл забезпечені наборами ЛЕГО.
У 2020 році використано 48,9 млн грн, зокрема, з обласного бюджету 2,8 млн грн, з місцевих бюджетів - 19,4 млн грн, за рахунок коштів субвенції
на соціально-економічний розвиток - 7,2 млн грн, з інших джерел - 2,3 млн
грн, за рахунок коштів ДФРР -3,1 млн грн., за рахунок залишку освітньої
субвенції -11,7 млн. грн., за рахунок інших субвенцій - 2,6 млн грн.
Загалом 2017-2019 роках на інноваційні школи використано 99 млн грн,
зокрема, з обласного бюджету - 22 млн грн, із місцевих бюджетів - 56,1 млн
грн, за рахунок коштів субвенції на соціально-економічний розвиток- 5,6 млн
грн, коштів субвенції „Нова українська школа" - 20млн грн, з інших джерел 17,2 млн грн, за рахунок коштів ДФРР - 8,35 млн грн.
Проєкт рішення з додатками додається.
Коваля В.В., який рекомендував Управлінню освіти і науки
облдержадміністрації підготувати перелік 29 інноваційних шкіл з описом
робіт, які були зроблені в кожному з цих закладів та сумами коштів які були
на це витрачені та відмітив, що така інформація буде потрібна для подальшої
співпраці з головами громад.
Данилевського В. В., який заявив, що на даний час займає посаду
начальника Управління освіти і науки обласної державної адміністрації
через що в його діях можливий конфлікт інтересів, тому в розгляді та
голосуванні з даного питання він участі не братиме.
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ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін
до рішення обласної ради від 07.10.2016 №9-2/VІІ "Про обласну цільову
програму "Інноваційні школи Черкащини" на період до 2020 року"
та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради.
Висновок додається.
Голосування:
"За" - 5, "Проти" -0, "Утримались" - 0, "Не голосували" - 1(Данилевський В.В.)
12. СЛУХАЛИ:
Сімушіну О. 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 проєкт
рішення підготовлено на підставі звернення Черкаського політехнічного
технікуму з метою створення безпечних умов навчання студентів.
Проєкт рішення з додатками додається.
В обговоренні взяли участь:
Р.В., Топчій І.В.

Коваль В.В., Підгорний А.В., Сущенко

Коваля В.В., який зазначив, що значна частина студентів, які навчаються
в Черкаському політехнічному технікумі жителі м. Черкаси та
рекомендував звернутись до Черкаської міської ради з пропозицією щодо
співфінансування заходів, що передбачають забезпечення протипожежної
безпеки
у Черкаському політехнічному технікумі у
співвідношенні 50 на 50.
Підгорного А.В., який підтримав пропозицію Коваля В.В.
Данилевського В. В., який заявив, що на даний час займає посаду
начальника Управління освіти і науки обласної державної адміністрації
через що в його діях можливий конфлікт інтересів, тому в розгляді та
голосуванні з даного питання він участі не братиме.
ВИРІШИЛИ:
1. 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.
2. Звернутись до Черкаської міської ради з пропозицією щодо
співфінансування заходів, що передбачають забезпечення протипожежної
безпеки у Черкаському політехнічному технікумі.
Висновок додається.
Голосування:
"За" - 5, "Проти" -0, "Утримались" - 0, "Не голосували" - 1(Данилевський В.В.)
13. СЛУХАЛИ:
Солодкого І. В., який поінформував про проєкт рішення обласної ради
"Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.10.2016 № 9-4/VІІ "Про
програму розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016 – 2020 роки"
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та зазначив, що пропонованими змінами продовжується строк дії програми
до 31.12.2021, пункти 23 та 24 викладаються в новій редакції а саме:
"23. Сприяти покращенню соціально-побутових умов спортсменівчемпіонів та призерів Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських
ігор та їх тренерів за наявності фінансового ресурсу в обласному бюджеті.
24. Преміювати спортсменів-переможців та призерів Олімпійських,
Паралімпійських, Дефлімпійських ігор: 1 місце – 75 тисяч гривень; 2 місце
50 тисяч гривень; 3 місце – 30 тисяч гривень.
Преміювати спортсменів-переможців та призерів Дефлімпійських ігор
2017 року: 1 місце – 75 тисяч гривень; 2 місце – 50 тисяч гривень; 3 місце –
30 тисяч гривень. "
Проєкт рішення додається.
Коваля В.В., який зазначив, що в бюджеті Черкаської області на 2021 рік
на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурноспортивних товариств передбачено майже 4 млн грн, на утримання місцевих
осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивного
спрямування – 565 тис грн, підтримку спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні – 4
млн 182 тис грн, забезпечення підготовки спортсменів школами вищої
спортивної майстерності – 9 млн 308 тис грн та запропонував надати
управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації
роз'яснення про яких саме дитячо-юнацьких спортивних шкіл, фізкультурноспортивних товариств іде мова.
Інформацію в розрізі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, фізкультурноспортивних товариств, видатки по кожному з перелічених ним розділів, що
визначені в обласному бюджеті попросив надати постійній комісії та йому
особисто не електронну адресу.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін
до рішення обласної ради від 07.10.2016 № 9-4/VІІ "Про програму розвитку
фізичної культури і спорту в області на 2016 – 2020 роки" та рекомендувати
до розгляду на пленарному засіданні обласної ради.
Висновок додається.
Голосування: "За" - 6 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
14. СЛУХАЛИ:
Солодкого І. В., який поінформував про проєкт рішення обласної ради
"Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.03.2016 № 4-3/VII "Про
обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки" та
зазначив, що пропонованими змінами продовжується строк дії програми до
31.12.2021.
Проєкт рішення додається.
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Коваля В.В.,
який
висловив
сумнів,
щодо
виконання
райдержадміністраціями, органи місцевого самоврядування пункту 6 заходів
Програми, у якому зазначено передбачити відрахування коштів на виконання
заходів пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, для
приведення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у відповідність до
діючих норм та правил, зважаючи на малу кількість закладів оздоровлення та
відпочинку комунальної форми власності та зазначив, що пункт 6 заходів
Програми потребує доопрацювання.
Звернув увагу на проведення державної атестації (присвоєння категорії)
дитячим закладам оздоровлення та відпочинку передбаченої пунктом 10
заходів Програми (згідно звіту за минулий рік із 16 дитячих закладів
оздоровлення пройшли атестацію 2) та поінформував, що в Програмі не
передбачені заходи, щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил
при підготовці до роботи, експлуатації дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку у зв'язку із значним поширенням гострої респіраторної хвороби
COVID-19.
Топчій І.В., яка підтримала пропозиції Коваля В.В. та відмітила, що у
зв'язку з поширенням хвороби COVID-19 невідомо чи будуть
організовуватись пришкільні дитячі табори відпочинку, чи в змозі вони
виконати ті норми та правила, які будуть введені, тому виконавцям потрібно
вже зараз над цим працювати.
Коваля В.В., який зазначив, що пунктом 8 заходів Програми
передбачено безкоштовне медичне обстеження дітей, які направляються в
дитячі оздоровчі заклади, та працівників дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, але не зазначено механізм компенсації лікарям.
Запропонував управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту обласної
державної адміністрації, в термін до засідання президії обласної ради,
доопрацювати проєкт рішення обласної ради.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до
рішення обласної ради від 25.03.2016 № 4-3/VII "Про обласну Програму
оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки".
2. Рекомендувати управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту
обласної державної адміністрації, в термін до засідання президії обласної
ради, доопрацювати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до
рішення обласної ради від 25.03.2016 № 4-3/VII "Про обласну Програму
оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки" з урахуванням
зауважень членів постійної комісії та в разі внесення змін рекомендувати до
розгляду на пленарному засіданні обласної ради.
Висновок додається.
Голосування: "За" - 6 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
15. СЛУХАЛИ:
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Солодкого І. В., який зазначив, що проєкт рішення обласної ради "Про
внесення змін до складу комісії з проведення конкурсу на здобуття стипендії
перспективним та провідним спортсменам області" потребує доопрацювання
у зв’язку з кадровими змінами та запропонував не розглядати.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту
обласної державної адміністрації підготувати нову редакцію проєкту рішення
обласної ради "Про внесення змін до складу комісії з проведення конкурсу на
здобуття стипендії перспективним та провідним спортсменам області" та
внести в установленому порядку для розгляду на засіданні постійної комісії
та сесії обласної ради.
Висновок додається до протоколу.
Голосування:
"За" - 6 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
16. СЛУХАЛИ:
Фіть Л. В., яка поінформувала про проєкт рішення обласної ради "Про
внесення змін до рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-4/VI "Про
обласну
програму
поліпшення
кінообслуговування
населення
на 2014-2020 роки", зазначила, що відповідним проєктом рішення
пропонується продовжити строк дії програми до 31.12.2021. Доповідач
зазначила, що Програма поліпшення кінообслуговування населення багато
в чому грунтується на діяльності комунального підприємства
"Черкасиоблкіно", також дозволяє здійснювати прокат фільмів в населених
пунктах області та популяризує кіноіндустрію.
Проєкт рішення додається.
Топчій І.В., яка уточнила, чи основною метою продовження дії
Програми є виплата заробітної плати працівникам комунального
підприємства. Висловила бажання почути інформацію про діяльність
працівників даного підприємства, перспективу його функціонування;
допустила можливість початку процедури реорганізації чи ліквідації даного
підприємства; запропонувала з’ясувати як функціонують аналогічні
підприємства в інших областях.
Фіть Л. В., яка зазначила, що Управління вивчало питання щодо
функціонування структур "облкіно". В одних регіонах вони існують, в іншихні. Погодилася з тим, що у зв’язку з утворенням нових районів,
територіальних громад комунальне підприємство "Черкасиоблкіно" потребує
змін та зазначила, що Управління буде пропонувати проводити реорганізацію
даного комунального підприємства, переглядати його функції.
Коваля В.В., який наголосив, що обговорюване питання виплати
заробітної плати - це питання використання коштів обласного бюджету.
Додав, що за наявною у нього інформацією підприємство два роки не подає
фінансовий план. Поцікавився чим займалося підприємство протягом дії
Програми, зокрема щодо популяризації Черкаської області. Запропонував
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заслухати звіт про виконання програми поліпшення кінообслуговування
населення на 2014-2020 роки та звіт про діяльність комунального
підприємства "Черкасиоблкіно", а потім повернутися до розгляду питання
"Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-4/VI "Про
обласну програму поліпшення кінообслуговування населення на 2014-2020
роки".
Фіть Л. В., яка зазначила, що процес реорганізації довготривалий, в разі
неприйняття рішення щодо продовження терміну дії Програми з січня цього
року виникне позабюджетна кредиторська заборгованість по заробітній платі
працівникам комунального підприємства "Черкасиоблкіно", можливі судові
позови.
Коваля В.В., який відмітив, що питання по заробітній платі
працівникам комунального підприємства повинно було вирішуватися ще в
вересні - листопаді минулого року.
Данилевського В. В., який повідомив про те, що з поважних причин
змушений залишити засідання постійної комісії та згідно п. 3.4 Положення
про постійні комісії надалі засідання постійної комісії буде вести секретар
постійної комісії Волочай Т.В.
Підгорного А.В., який запропонував Управлінню культури та охорони
культурної спадщини обласної державної адміністрації підготувати
покроковий план дій
та конкретні пропозиції щодо подальшого
функціонування комунального підприємства "Черкасиоблкіно".
Топчій І.В., яка зазначила, що в разі прийняття рішення про
продовження дії Програми поліпшення кінообслуговування, питання щодо
діяльності підприємства в подальшому, знову стане неактуальним і не буде
вирішуватися.
Підгорного А.В., який погодився з зауваженням Топчій І.В., та додав,
що
було достатньо часу для надання обласній раді та постійній комісії
пропозицій і для прийняття своєчасних, необхідних рішень.
Топчій І.В., яка запропонувала Управлінню культури та охорони
культурної спадщини обласної державної адміністрації підготувати до
засідання президії обласної ради пропозиції щодо реорганізації комунального
підприємства "Черкасиоблкіно" із зазначенням конкретних термінів і заходів.
Підгорного А.В., який запропонував Управлінню культури та охорони
культурної спадщини обласної державної адміністрації підготувати необхідні
проєкти рішення, пропозиції та внести на розгляд постійної комісії до
пленарного засідання обласної ради.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати Управлінню культури та охорони культурної
спадщини обласної державної адміністрації підготувати та внести на розгляд
постійної комісії пропозиції щодо реорганізації комунального підприємства
"Черкасиоблкіно".
2. Після обговорення пропозицій щодо реорганізації комунального
підприємства визначитись щодо проєкту рішення обласної ради "Про
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внесення змін до рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-4/VI "Про
обласну
програму
поліпшення
кінообслуговування
населення
на 2014-2020 роки".
Висновок додається.
Голосування: "За" - 4 , "Проти" -1 , "Утримались" - 0, "Не голосували" – 0.
17. СЛУХАЛИ:
Фіть Л. В., яка поінформувала про проєкт рішення обласної ради
"Про внесення змін до складу конкурсної комісії з присудження обласної
премії імені Порфирія Демуцького в галузі аматорської народної творчості"
та зазначила, що даним рішенням пропонується ввести до складу комісії:
Данилевського В. В. – голову постійної комісії з питань освіти, науки,
культури, молодіжної політики та спорту Черкаської обласної ради,
співголова комісії;
Вовк Т. М. – керівника народного аматорського фольклорно-обрядового
колективу "Оріяни";
Кладій С. В. – художнього керівника та диригента академічного хору
Черкаського музичного коледжу імені С. С. Гулака-Артемовського;
Мацьківа А. П. – керівника оркестру народних інструментів Уманського
обласного музичного коледжу ім. Порфирія Демуцького;
Фіть Л. В. – начальника Управління культури та охорони культурної
спадщини Черкаської обласної державної адміністрації;
Шмараєва-Гожу Н. І. – художнього керівника та головного диригента
Черкаського академічного заслуженого українського народного хору.
Вивести зі складу комісії: Байкіна В.Л., Доманського В.М.,
Величко Л.Г., Коваля М.Д., Орел С.І., Сергієнко В.С., Товстопят Л.М.
Проєкт рішення додається.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін
до складу конкурсної комісії з присудження обласної премії імені Порфирія
Демуцького в галузі аматорської народної творчості" та рекомендувати
до розгляду на пленарному засіданні обласної ради.
Висновок додається до протоколу.
Голосування:
"За" - 5 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" – 0.
18. СЛУХАЛИ:
Сімушіну О. І., яка поінформувала про проєкт рішення обласної ради
"Про заснування стипендії голови Черкаської обласної ради обдарованим
дітям області" та зазначила, що стипендія призначається з метою створення
умов для виховання творчої еліти, активізації потенційних пізнавальних
можливостей дітей, забезпечення економічних і соціальних гарантій
самореалізації особистості, за особисті досягнення та здобутки у навчальній,
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науково-дослідницькій,
літературно-мистецькій,
художньо-естетичній,
образотворчій, музичній, спортивній діяльності.
Стипендія призначається щорічно 5 особам, обраним комісією з питань
призначення стипендії голови Черкаської обласної ради обдарованим дітям
області, яка утворюється розпорядженням голови обласної ради. Стипендія
призначається у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей віком від 6
до 18 років на одну особу строком на один календарний рік (з 1 січня
по 31 грудня), наступний за роком в якому відбувався відбір. Виплата
стипендій здійснюється щомісячно.
Проєкт рішення додається.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про
заснування стипендії голови Черкаської обласної ради обдарованим дітям
області"
та рекомендувати до розгляду на пленарному
засіданні обласної ради.
Висновок додається.
Голосування:
"За" - 5 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" – 0.
19. СЛУХАЛИ:
Сімушіну О. І., яка поінформувала про виконання рішення обласної
ради від 24.03.2017 № 13-2/VII "Про Програму підтримки української мови
в Черкаській області на 2017 – 2020 роки" та зазначила, що з метою розвитку
та популяризації української мови на території області, 2018 рік був
оголошений Роком української мови. Приведено у відповідність до
законодавства режим робота закладів освіти. В області функціонує три
заклади загальної середньої освіти, у яких навчання здійснюється двома
мовами, з поступовим, відповідно чинного законодавства, переведенням в
україномовні. У 73 закладах загальної середньої освіти області українська
мова та література вивчаються поглиблено. Щорічно проводяться
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, Міжнародний мовнолітературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка, Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика.
За період дії Програми із 15 учасників Всеукраїнської олімпіади
з української мови і літератури переможцями стали дванадцять школярів.
Вони вибороли 3 перших, 4 других та 5 третіх місць. Упродовж останніх
років учні - члени Малої академії наук Черкащини дають високі результати
на всеукраїнському рівні. В обласному етапі стали переможцями фіналу у
відділеннях української мови та літератури - 14 конкурсантів, здобувши 2
перших місця, 9 - других та 3 третіх місць. Черкащина входить у десятку
областей України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з
української мови (середній бал -140).
Звернулась з пропозицією зняти з контролю постійної комісії рішення
обласної ради від 24.03.2017 № 13-2/VІІ „Про Програму підтримки
української мови в Черкаській області на 2017-2020 роки" зі змінами,
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внесеними рішеннями обласної ради від 25.10.2019 № 32-54/VІІ
та від 12.06.2020 № 37-35/VІІ, у зв'язку з виконанням основних заходів
і закінченням терміну дії.
Інформація додається.
Коваля В.В., який зазначив, що Програма підтримки української мови
Черкаської області стосується багатьох сфер життєдіяльності області
і потребує комплексного підходу до її підготовки. Запропонував
рекомендувати обласній державній адміністрації протягом місяця
підготувати комплексну програму розвитку та функціонування української
мови в усіх сферах суспільного життя Черкаської області.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про виконання рішення обласної ради від 24.03.2017
№ 13-2/VII "Про Програму підтримки української мови в Черкаській області
на 2017 – 2020 роки" взяти до відома.
2. Погодити зняття з контролю в постійній комісії рішення обласної
ради від 24.03.2017 № 13-2/VII "Про Програму підтримки української мови
в Черкаській області на 2017 – 2020 роки" у зв’язку із закінченням терміну
дії.
3. Рекомендувати обласній державній адміністрації протягом місяця
підготувати комплексну програму розвитку та функціонування української
мови в усіх сферах суспільного життя Черкаської області та внести
в установленому порядку на розгляд обласної ради.
Висновок додається.
Голосування:
"За" - 5 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" – 0.
19.1 СЛУХАЛИ:
Вакуленка М. Я., який погодився з розглядом постійною комісією
питання про виконання Програми підтримки української мови в Черкаській
області на 2017 – 2020 роки та відповідним рішенням постійної комісії.
Лист додається.
Висновки та рекомендації з цього питання комісією не приймалися.
20. СЛУХАЛИ:
Фіть Л. В., яка поінформувала про хід виконання рішення обласної ради
від 24.03.2017 № 13-3/VІІ "Про Програму підготовки та відзначення 100річчя подій Української революції 1917–1921 років на 2017 – 2021 роки"
та зазначила, що до програми включені заходи по вшануванню історичних
постатей краю, подій та місць, пов'язаних з цими роками, встановлення
пам'ятників, проведення тематичних уроків, виставок, науково-практичних
конференцій та цілий ряд інших заходів, проведення яких розраховано на
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2017- 2021 роки. Доповіла, що триває краєзнавча та пошукова робота
документів, свідчень, фотоматеріалів, публікацій, присвячених подіям 19171921 рр. в області, яка проводиться членами обласної спілки краєзнавців,
науковими підрозділами закладів освіти, бібліотеками, музейними закладами.
В області вже встановлено ряд пам'ятників, пам'ятних знаків, присвячених
зазначеним подіям; благоустрій прилеглих територій та належний зовнішній
вигляд
підтримується
органами
місцевого
самоврядування
та балансоутримувачами цих об'єктів.
Інформація додається.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 24.03.2017
№13-3/VІІ "Про Програму підготовки та відзначення 100-річчя подій
Української революції 1917–1921 років на 2017 – 2021 роки" взяти до відома.
2. Продовжити контроль за виконанням рішення обласної ради
від 24.03.2017 № 13-3/VІІ "Про Програму підготовки та відзначення 100річчя подій Української революції 1917–1921 років на 2017 – 2021 роки".
Висновок додається.
Голосування: "За" - 5 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" – 0.
20.1 СЛУХАЛИ:
Вакуленка М. Я., який погодився з розглядом постійною комісією
питання про Програму підготовки та відзначення 100-річчя подій
Української революції 1917–1921 років на 2017 – 2021 роки, відповідним
рішенням постійної комісії та звернувся з проханням до Управлінню
культури та охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації
надати списки учасників подій Української революції.
Лист додається.
Висновки та рекомендації з цього питання комісією не приймалися.
21. СЛУХАЛИ:
Бреус О. В., яка поінформувала про проєкт рішення обласної ради "Про
план роботи Черкаської обласної ради на 2021 рік" та зазначила, що проєкт
рішення підготовлений виконавчим апаратом обласної ради відповідно до
пропозицій Черкаської обласної ради, Черкаської обласної державної
адміністрації, Черкаської обласної прокуратури, Головного управління
Національної поліції в Черкаській області.
Проєкт рішення додається.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про план
роботи Черкаської обласної ради на 2021 рік" та рекомендувати до розгляду
на пленарному засіданні обласної ради.
Висновок додається.
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Голосування: "За" - 5 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" – 0.
22. СЛУХАЛИ:
Волочай Т. В., яка зазначила, що відповідно до "Положення про постійні
комісії обласної ради" пропонується затвердити план роботи постійної
комісії Черкаської обласної ради з питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту на 2021 рік.
План роботи постійної комісії на 2021 рік додається.
ВИРІШИЛИ: затвердити план роботи постійної комісії на 2021 рік, а в разі
надходження пропозицій чи доповнень, розглядати їх на засіданнях комісії та
при необхідності вносити відповідні зміни та доповнення.
Голосування:
"За" - 5 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" – 0.

Голова постійної комісії

В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ

Секретар постійної комісії

Т. ВОЛОЧАЙ

