
 

 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VІІІ скликання 
 

П Р О Т О К О Л 

 

19 лютого 2021  року                    м. Черкаси                                              № 4 

 

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., Похольчук Р.В. 

 

ВІДСУТНІ – 1: Топчій І.В.  

 

Присутні, запрошені: 

 

Марунчак Ю.В. –  т.в.о начальника управління комунікацій   

                                облдержадміністрації; 

Солодкий І.В.    –  начальник Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

                                облдержадміністрації; 

Шаповал О.М.   –  заступник начальника управління комунікацій  

                                облдержадміністрації. 

 

 Проєкт порядку денного: 
 

1. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.04.2015 № 39-3/VІ 

"Про обласну програму розвитку громадянського суспільства на період до 

2021 року"  

Доповідає: 

Марунчак 

Юлія Віталіївна 

 

- т.в.о начальника управління комунікацій 

облдержадміністрації 

2. Про внесення змін у додаток до Програми розвитку 

інформаційного простору Черкаської області на 2019 – 2023 роки 

Доповідає: 

Шаповал 

Олена Миколаївна 

- заступник  начальника управління 

комунікацій облдержадміністрації 
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 3. Про внесення змін до Положення про обласну стипендію 

перспективним та провідним спортсменам 

Доповідає: 

Солодкий 

Іван Володимирович 

 

- начальник управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту облдержадміністрації  

СЛУХАЛИ: 

Данилевського В. В., який ознайомив членів комісії з проєктом порядку 

денного засідання постійної комісії та запропонував внести 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: 

Марунчак Ю.В., яка поінформувала про проєкт рішення обласної ради 

"Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.04.2015 № 39-3/VІ "Про 

обласну програму розвитку громадянського суспільства на період                         

до 2021 року" та зазначила, що проєкт рішення підготовлений з метою 

приведення у відповідність назви конкурсу, викладеного в пункті 4 додатку 2 

та пункті 7 додатку 3 до обласної програми розвитку громадянського 

суспільства на період до 2021 року, до Порядку проведення конкурсу з 

визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 12.10.2011 № 1049. 

Проєкт рішення додається. 
 

Коваля В.В., який запропонував управлінню комунікацій 

облдержадміністрації включити представників постійної комісії  обласної 

ради з питань освіти, науки, культури, молодіжної  політики та спорту до 

складу конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій та результатів 

моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка. 
 

ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін 

до рішення обласної ради від 24.04.2015 № 39-3/VІ "Про обласну програму 

розвитку громадянського суспільства на період до 2021 року" та 

рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради. 

Висновок додається. 
 

Голосування: "За" - 6 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0. 
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2. СЛУХАЛИ: 

Шаповал О.М.,  яка поінформувала про проєкт рішення обласної ради 

"Про внесення змін у додаток до Програми розвитку інформаційного 

простору Черкаської області на 2019 – 2023 роки" та зазначила, що даним 

проєктом рішення пропонується пункт 3 додатку до Програми розвитку 

інформаційного простору Черкаської області на 2019-2023 роки викласти у 

новій редакції, а саме: 

3. Організовувати проведення прес-турів, форумів, навчальних семінарів, 

тренінгів, круглих столів та інших заходів для представників місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів 

масової інформації, інших суб'єктів інформаційної діяльності. 

 Також пропонується доповнити додаток до Програми пунктами:15 та 16: 

"15. Висвітлювати діяльність облдержадміністрації та Черкаської 

обласної ради в ЗМІ, зокрема в ефірах радіо, телебачення, інтернет-

виданнях, друкованих мас-медіа, задля інформування населення про події і 

заходи суспільно-політичних процесів, реформи та проекти, запроваджені 

для поліпшення соціально-економічного розвитку регіону і життя громадян 

шляхом укладення договорів зі ЗМІ, іншими підприємствами й 

організаціями щодо надання й оплати інформаційних, транспортних послуг 

тощо. 

16. Висвітлювати діяльність облдержадміністрації та Черкаської обласної 

ради в соціальних медіа, застосовуючи інструменти маркетингу в соціальних 

мережах (SММ) шляхом укладення договорів із надавачами відповідних 

послуг." 

Проєкт рішення додається. 
 

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

додаток до Програми розвитку інформаційного простору Черкаської області 

на 2019 – 2023 роки" та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні 

обласної ради. 

Висновок додається. 
 

Голосування: "За" - 6 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Солодкого І. В., який зазначив, що виникла нагальна необхідність 

внесення змін до Положення про обласну стипендію перспективним та 

провідним спортсменам, затвердженого рішенням обласної ради від 

26.06.2012 №16-10/VI (зі змінами), а саме пропонується доповнити підпункти 

2,3,4 пункту 2 Положення словами "призери чемпіонатів України".  

Звернувся до комісії з пропозицією внесення на розгляд сесії обласної ради 

проєкту рішення обласної ради "Про внесення змін до Положення про 

обласну стипендію перспективним та провідним спортсменам". 

Проєкт рішення додається. 
 

Коваля В.В., який запропонував управлінню у справах сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації включити представників постійної комісії  

обласної ради з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та  



4 
 

спорту, до складу комісії з проведення конкурсу на здобуття стипендії 

перспективним спортсменам області. 
 

ВИРІШИЛИ: внести на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення обласної 

ради "Про внесення змін до Положення про обласну стипендію 

перспективним та провідним спортсменам" та рекомендувати до розгляду на 

пленарному засіданні обласної ради 19.02.2021. 
 

Висновок додається. 
 

Голосування: "За" - 6 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0. 

 

 

 

Голова постійної комісії                                               В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ 

 

Секретар  постійної  комісії                                         Т. ВОЛОЧАЙ 


