ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VІІІ скликання
ПРОТОКОЛ
19 квітня 2021 року

м. Черкаси

№5

засідання постійної комісії обласної
ради з питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
Всього членів комісії – 7
ПРИСУТНІ – 7: голова постійної комісії – Данилевський В. В.
секретар постійної комісії – Волочай Т.В.
члени комісії: Коваль В.В., Калініченко К.С., Похольчук Р.В., Руда Н.С.,
Топчій І.В.
Присутні запрошені:
Бондар Т.О.
- в.о.
начальника
Управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації;
Більда А.О.
- голова відділення Національного олімпійського комітету
України в Черкаській облаcті;
Григор О.О.
- ректор
Черкаського
державного
технологічного
університету;
Демченко А.М. - директор
комунального
підприємства
"ЧЕРКАСИОБЛКІНО" Черкаської обласної ради;
Дмитренко В.І. - заступник
директора
Департаменту
будівництва
облдержадміністрації;
Клименко Т.А. - директор Державного архіву Черкаської області;
Кравченко Н.М. - директор Департаменту фінансів облдержадміністрації;
Марунчак Ю.В. - т.в.о
начальника
управління
комунікацій
облдержадміністрації;
Нелезенко Н.П. - головний спеціаліст відділу з питань оренди Управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
області виконавчого апарату обласної ради;
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;
Товстопят Л.М. - начальник
відділу
культурно-освітньої
роботи
Управління культури та охорони культурної спадщини
облдержадміністрації;

Чубань С.В.

- директор Департаменту інфраструктури та житлово комунального господарства облдержадміністрації.

Список осіб, які запрошувалися на засідання додається.
В засіданні взяли участь перший заступник та заступники голови
Черкаської обласної ради: Сущенко Р.В., Доманський В.М., Лісовий
С.М., Мушієк М.Г.
Проєкт порядку денного:
1. Про зміну найменування Уманського обласного музичного коледжу
ім. П.Д. Демуцького
Доповідає:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з питань оренди управління
Ніна Петрівна
об’єктами спільної власності територіальних громад
області виконавчого апарату обласної ради
2. Про зміну найменування комунального вищого навчального
закладу "Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка"
Доповідає:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з
питань оренди
Ніна Петрівна
управління
об’єктами
спільної
власності
територіальних громад області виконавчого апарату
обласної ради
3. Про затвердження звіту за 2020 рік із проведення моніторингу
виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період
2018-2020 роки та звіту з оцінки результативності виконання Плану
реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018-2020 роки
Доповідає:
Стеценко
- директор Департаменту регіонального розвитку
Василь
облдержадміністрації
Борисович
4. Про хід виконання рішення обласної ради від 07.10.2016 № 9-4/VIІ
"Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в області
на 2016-2021 роки"
Доповідає:
Солодкий
- начальник Управління у справах сім’ї, молоді та
Іван Володимирович
спорту облдержадміністрації
5. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту
в області на 2016-2021 роки
Доповідає:
Солодкий
- начальник Управління у справах сім’ї, молоді та
Іван Володимирович
спорту облдержадміністрації
6. Про хід виконання рішення обласної ради від 25.06.2015 №41-4/VI
"Про обласну програму підтримки закладів вищої освіти Черкаської області
на 2015-2024 роки"
Доповідає:
Сімушіна
- заступник начальника Управління освіти і науки
Оксана
облдержадміністрації
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Іванівна
7. Про внесення змін у додаток до обласної програми підтримки
закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки
Доповідає:
Сімушіна
- заступник начальника Управління освіти і науки
Оксана
облдержадміністрації
Іванівна
8. Про хід виконання рішення обласної ради від 30.01.2014 №28-4/VI
"Про обласну програму поліпшення кінообслуговування населення на 2014 2020 роки"
Доповідає:
Товстопят
- начальник відділу культурно-освітньої роботи
Людмила Миколаївна
Управління культури та охорони культурної
спадщини облдержадміністрації
9. 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:
Товстопят
- начальник відділу культурно-освітньої роботи
Людмила Миколаївна
Управління культури та охорони культурної
спадщини облдержадміністрації
10. Про
реорганізацію
комунального
підприємства
"ЧЕРКАСИОБЛКІНО" Черкаської обласної ради
Доповідає:
Сущенко
- перший заступник голови Черкаської обласної
Роман Володимирович
ради
11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2020
№4-8/VIII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік"
Доповідає:
Кравченко
- директор Департаменту фінансів
Наталія Миколаївна
облдержадміністрації
12. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.06.2012 №1610/VІ "Про заснування обласної стипендії перспективним та провідним
спортсменам області"
Доповідає:
Солодкий
- начальник Управління у справах сім’ї, молоді та
Іван Володимирович
спорту облдержадміністрації
13. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2021
№5-31/VIII "Про заснування стипендії голови Черкаської обласної ради
обдарованим дітям області"
Доповідає:
Сімушіна
- заступник начальника Управління освіти і науки
Оксана Іванівна
облдержадміністрації
14. Про заснування обласної премії молодим науковцям Черкащини
Доповідає:
Сімушіна
- заступник начальника Управління освіти і науки
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Оксана Іванівна
облдержадміністрації
15. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.01.2020
№35-5/VII "Про комісію з присудження обласної премії імені Данила
Нарбута"
Доповідає:
Товстопят
- начальник відділу культурно-освітньої роботи
Людмила Миколаївна
Управління культури та охорони культурної
спадщини облдержадміністрації
16. Про хід виконання рішень Черкаської обласної ради, головним
виконавцем яких є Управління культури та охорони культурної спадщини
обласної державної адміністрації:
від 08.09.2017 №16-21/VІІ "Про Програму підтримки діяльності
осередків національних творчих спілок Черкаської області на 2017-2021
роки";
від 22.11.2018 № 26-23/VIІ "Про Програму поповнення бібліотечних
фондів
у Черкаській області на 2018-2023 роки"
Доповідає:
Товстопят
- начальник відділу культурно-освітньої роботи
Людмила Миколаївна
Управління культури та охорони культурної
спадщини облдержадміністрації
17. Про хід виконання рішень Черкаської обласної ради, головним
виконавцем яких є Управління освіти і науки обласної державної
адміністрації:
від 14.12.2011 №10-2/VI "Про обласну програму впровадження у
навчальновиховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційнокомунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2021 року";
від 19.02.2016 №3-17/VІІ "Про обласну програму "Шкільний автобус"
на 2016-2024 роки";
від 07.10.2016 №9-2/VІІ "Про обласну цільову програму "Інноваційні
школи Черкащини" на період до 2023 року";
від 14.12.2011 №10-3/VI "Про обласну програму підвищення якості
шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року";
від 14.12.2011 №10-1/VІ "Про обласну програму розвитку дошкільної
освіти на період до 2022 року"
Доповідає:
Сімушіна
заступник начальника Управління освіти і науки
Оксана Іванівна
облдержадміністрації
18. Про хід виконання рішень Черкаської обласної ради, головним
виконавцем яких є Управління комунікацій обласної державної адміністрації:
від 22.11.2018 №26-22/VIІ "Про Програму розвитку інформаційного
простору Черкаської області на 2019 - 2023 роки";
від 24.04.2015 №39-3/VI "Про обласну програму розвитку громадянського
суспільства на період до 2021 року"
Доповідає:
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Марунчак
- т.в.о
начальника
управління
комунікацій
Юлія Віталіївна
облдержадміністрації
19. Про хід виконання рішень Черкаської обласної ради, головним
виконавцем яких є Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної
державної адміністрації:
від 12.06.2020 № 37-15/VII "Про обласну цільову соціальну програму
підтримки сім’ї до 2024 року";
від 22.12.2017 №19-12/VIІ "Про обласну програму забезпечення молоді
житлом на 2018 – 2022 роки",
від 25.03.2016 № 4-3/VII "Про обласну Програму оздоровлення та
відпочинку дітей на 2016-2021 роки";
від 06.07.2018№ 23-13/VIІ "Про програму розвитку боксу в Черкаській
області на 2018 – 2022 роки"
Доповідає:
Солодкий
- начальник Управління у справах сім’ї, молоді та
Іван Володимирович
спорту облдержадміністрації
20. Про виконання рішень Черкаської обласної ради, головним
виконавцем яких є Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної
державної адміністрації:
від 07.10.2016 № 9-5/VII "Про затвердження обласної соціальної
програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року";
від 28.12.2011 №11-3/VI "Про програму розвитку футболу в Черкаській
області на 2012 -2020 роки"
Доповідає:
Солодкий
начальник Управління у справах сім’ї, молоді та
Іван Володимирович
спорту облдержадміністрації
21. Про виконання рішень Черкаської обласної ради, головним
виконавцем яких є Управління охорони здоров’я обласної державної
адміністрації:
від 24.04.2015 №39-5/VІ "Про обласну програму профілактики та
лікування стоматологічних захворювань на 2015-2020 роки";
від 28.08.2015 № 42-5/VI "Про обласну Програму розвитку паліативної
допомоги на 2015-2020 роки"
Доповідає:
Бондар
- в.о. начальника Управління охорони здоров’я
Тетяна Олександрівна
облдержадміністрації
22. Про виконання Обласної цільової програми забезпечення
збереженості документів Національного архівного фонду на 2011 – 2020 роки
Доповідає:
Клименко
- директор Державного архіву Черкаської області
Тетяна Анатоліївна
23. Про виконання рішення обласної ради від 07.10.2016 № 9-7/VIІ
"Про Програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними
методами у Черкаській області на 2016-2020 роки"
Доповідає:
Чубань
- директор Департаменту інфраструктури та житлово-
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Сергій Васильович

комунального господарства облдержадміністрації

СЛУХАЛИ:
Данилевського В. В., який запропонував прийняти порядок денний за
основу та, за наявності, внести пропозиції до переліку питань.
Голосування за порядок денний (за основу):
"За" - 7 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
Коваля В. В., який запропонував питання 11. Про внесення змін до
рішення обласної ради від 24.12.2020 №4-8/VIII "Про обласний бюджет
Черкаської області на 2021 рік" розглянути першим.
Голосування за пропозицію Коваля В.В.:
"За" - 7 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
Голосування за порядок денний в цілому:
"За" - 7 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
(рішення прийняте)
Порядок денний:
1. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2020
№4-8/VIII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік"
Доповідає:
Кравченко
- директор Департаменту фінансів
Наталія Миколаївна
облдержадміністрації
2. Про зміну найменування Уманського обласного музичного коледжу
ім. П.Д. Демуцького
Доповідає:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з питань оренди управління
Ніна Петрівна
об’єктами спільної власності територіальних громад
області виконавчого апарату обласної ради
3. Про зміну найменування комунального вищого навчального
закладу "Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка"
Доповідає:
Нелезенко
- головний спеціаліст відділу з
питань оренди
Ніна Петрівна
управління
об’єктами
спільної
власності
територіальних громад області виконавчого апарату
обласної ради
4. Про затвердження звіту за 2020 рік із проведення моніторингу
виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період
2018-2020 роки та звіту з оцінки результативності виконання Плану
реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018-2020 роки
Доповідає:
Стеценко
- директор Департаменту регіонального розвитку
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Василь
облдержадміністрації
Борисович
5. Про хід виконання рішення обласної ради від 07.10.2016 № 9-4/ VIІ
"Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016-2021
роки"
Доповідає:
Солодкий
- начальник Управління у справах сім’ї, молоді та
Іван Володимирович
спорту облдержадміністрації
6. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і
спорту в області на 2016-2021 роки
Доповідає:
Солодкий
- начальник Управління у справах сім’ї, молоді та
Іван Володимирович
спорту облдержадміністрації
7. Про хід виконання рішення обласної ради від 25.06.2015 №41-4/VI
"Про обласну програму підтримки закладів вищої освіти Черкаської області
на 2015-2024 роки"
Доповідає:
Сімушіна
- заступник начальника Управління освіти і науки
Оксана
облдержадміністрації
Іванівна
8. Про внесення змін у додаток до обласної програми підтримки
закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки
Доповідає:
Сімушіна
- заступник начальника Управління освіти і науки
Оксана
облдержадміністрації
Іванівна
9. Про хід виконання рішення обласної ради від 30.01.2014 №28-4/VI
"Про обласну програму поліпшення кінообслуговування населення на 20142020 роки"
Доповідає:
Товстопят
- начальник відділу культурно-освітньої роботи
Людмила Миколаївна
Управління культури та охорони культурної
спадщини облдержадміністрації
10. 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:
Товстопят
- начальник відділу культурно-освітньої роботи
Людмила Миколаївна
Управління культури та охорони культурної
спадщини облдержадміністрації
11. Про
реорганізацію
комунального
підприємства
"ЧЕРКАСИОБЛКІНО" Черкаської обласної ради
Доповідає:
Сущенко
- перший заступник голови Черкаської обласної
Роман Володимирович
ради
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12. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.06.2012 №1610/VІ "Про заснування обласної стипендії перспективним та провідним
спортсменам області"
Доповідає:
Солодкий
- начальник Управління у справах сім’ї, молоді та
Іван Володимирович
спорту облдержадміністрації
13. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2021
№5-31/VIII "Про заснування стипендії голови Черкаської обласної ради
обдарованим дітям області"
Доповідає:
Сімушіна
- заступник начальника Управління освіти і науки
Оксана Іванівна
облдержадміністрації
14. Про заснування обласної премії молодим науковцям Черкащини
Доповідає:
Сімушіна
- заступник начальника Управління освіти і науки
Оксана Іванівна
облдержадміністрації
15. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.01.2020
№35-5/VII "Про комісію з присудження обласної премії імені Данила
Нарбута"
Доповідає:
Товстопят
- начальник відділу культурно-освітньої роботи
Людмила Миколаївна
Управління культури та охорони культурної
спадщини облдержадміністрації
16. Про хід виконання рішень Черкаської обласної ради, головним
виконавцем яких є Управління культури та охорони культурної спадщини
обласної державної адміністрації:
від 08.09.2017 №16-21/VІІ "Про Програму підтримки діяльності
осередків національних творчих спілок Черкаської області на 2017-2021
роки";
від 22.11.2018 № 26-23/VIІ "Про Програму поповнення бібліотечних
фондів
у Черкаській області на 2018-2023 роки"
Доповідає:
Товстопят
- начальник відділу культурно-освітньої роботи
Людмила Миколаївна
Управління культури та охорони культурної
спадщини облдержадміністрації
17. Про хід виконання рішень Черкаської обласної ради, головним
виконавцем яких є Управління освіти і науки обласної державної
адміністрації:
від 14.12.2011 №10-2/VI "Про обласну програму впровадження у
навчальновиховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційнокомунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2021 року";
від 19.02.2016 №3-17/VІІ "Про обласну програму "Шкільний автобус"
на 2016-2024 роки";
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від 07.10.2016 №9-2/VІІ "Про обласну цільову програму "Інноваційні
школи Черкащини" на період до 2023 року";
від 14.12.2011 №10-3/VI "Про обласну програму підвищення якості
шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року";
від 14.12.2011 №10-1/VІ "Про обласну програму розвитку дошкільної
освіти на період до 2022 року"
Доповідає:
Сімушіна
заступник начальника Управління освіти і науки
Оксана Іванівна
облдержадміністрації
18. Про хід виконання рішень Черкаської обласної ради, головним
виконавцем яких є Управління комунікацій обласної державної адміністрації:
від 22.11.2018 №26-22/VIІ "Про Програму розвитку інформаційного
простору Черкаської області на 2019 - 2023 роки";
від 24.04.2015 №39-3/VI "Про обласну програму розвитку
громадянського суспільства на період до 2021 року"
Доповідає:
Марунчак
- т.в.о
начальника
управління
комунікацій
Юлія Віталіївна
облдержадміністрації
19. Про хід виконання рішень Черкаської обласної ради, головним
виконавцем яких є Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної
державної адміністрації:
від 12.06.2020 № 37-15/VII "Про обласну цільову соціальну програму
підтримки сім’ї до 2024 року";
від 22.12.2017 №19-12/VIІ "Про обласну програму забезпечення молоді
житлом на 2018 – 2022 роки",
від 25.03.2016 № 4-3/VII "Про обласну Програму оздоровлення та
відпочинку дітей на 2016-2021 роки";
від 06.07.2018№ 23-13/VIІ "Про програму розвитку боксу в Черкаській
області на 2018 – 2022 роки"
Доповідає:
Солодкий
- начальник Управління у справах сім’ї, молоді та
Іван Володимирович
спорту облдержадміністрації
20. Про виконання рішень Черкаської обласної ради, головним
виконавцем яких є Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної
державної адміністрації:
від 07.10.2016 № 9-5/VII "Про затвердження обласної соціальної
програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року";
від 28.12.2011 №11-3/VI "Про програму розвитку футболу в Черкаській
області на 2012 -2020 роки"
Доповідає:
Солодкий
начальник Управління у справах сім’ї, молоді та
Іван Володимирович
спорту облдержадміністрації
21. Про виконання рішень Черкаської обласної ради, головним
виконавцем яких є Управління охорони здоров’я обласної державної
адміністрації:
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від 24.04.2015 №39-5/VІ "Про обласну програму профілактики та
лікування стоматологічних захворювань на 2015-2020 роки";
від 28.08.2015 № 42-5/VI "Про обласну Програму розвитку паліативної
допомоги на 2015-2020 роки"
Доповідає:
Бондар
- в.о. начальника Управління охорони здоров’я
Тетяна Олександрівна
облдержадміністрації
22. Про виконання Обласної цільової програми забезпечення
збереженості документів Національного архівного фонду на 2011 – 2020 роки
Доповідає:
Клименко
- директор Державного архіву Черкаської області
Тетяна Анатоліївна
23. Про виконання рішення обласної ради від 07.10.2016 № 9-7/VIІ
"Про Програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними
методами у Черкаській області на 2016-2020 роки"
Доповідають:
Чубань
- директор Департаменту інфраструктури та житловоСергій Васильович
комунального господарства облдержадміністрації
Дмитренко
- заступник директора Департаменту будівництва
Василь Іванович
облдержадміністрації;
1. СЛУХАЛИ:
Кравченко Н.М., яка поінформувала про проєкт рішення обласної ради
"Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2020 №4-8/VIII" та
зазначила, що проєкт рішення підготовлено з метою забезпечення розподілу
залишку коштів на початок року, включення додаткових трансфертів з
місцевих бюджетів та перерозподілу бюджетних призначень у межах
затвердженого загального обсягу видатків та надання кредитів на 2021 рік.
Ознайомила із основними напрямками коштів в галузях освіти, науки,
культури, молодіжної політики та спорту.
Проєкт рішення з додатками додається.
Коваля В.В., який відмітив, що в обласному бюджеті на проведення
заходів з національно-патріотичного виховання молоді у межах виконання
обласної цільової програми національно-патріотичного виховання
в Черкаській області на 2021-2025 роки передбачено 2 млн грн. У 2019 році
на проведення фестивалю, спрямованого на патріотичне виховання молоді
"Холодний Яр –фестиваль нескореної нації" виділялось 680 тис. грн у
2021році на цей захід передбачено 153 тис. грн. Зазначив, що його особиста
пропозиція та позиція фракції передбачити на проведення фестивалю
"Холодний Яр –фестиваль нескореної нації" кошти на рівні 2019 року.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення
змін до рішення обласної ради від 24.12.2020 №4-8/VIII "Про обласний
бюджет Черкаської області на 2021 рік" та рекомендувати до розгляду на
пленарному засіданні обласної ради.
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Висновок додається.
Голосування: "За" - 7 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
2. СЛУХАЛИ:
Нелезенко Н.П., яка поінформувала про проєкт рішення обласної ради
"Про зміну найменування УМАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО МУЗИЧНОГО
КОЛЕДЖУ ІМ. П.Д. ДЕМУЦЬКОГО" та зазначила, що даний проєкт
рішення підготовлено з метою приведення назви навчального закладу у
відповідність до норм чинного законодавства у встановленому порядку.
Проєкт рішення додається.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про зміну
найменування УМАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО МУЗИЧНОГО КОЛЕДЖУ
ІМ. П.Д. ДЕМУЦЬКОГО" та рекомендувати до розгляду на пленарному
засіданні обласної ради.
Висновок додається.
Голосування: "За" - 7 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували"- 0.
3. СЛУХАЛИ:
Нелезенко Н.П., яка поінформувала про проєкт рішення обласної ради
"Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ "УМАНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА" та зазначила, що даний проєкт рішення підготовлено з
метою приведення назви навчального закладу у відповідність до норм
чинного законодавства у встановленому порядку.
Проєкт рішення додається.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про зміну
найменування КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
"УМАНСЬКИЙ
ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ
КОЛЕДЖ
ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА" та рекомендувати до розгляду на пленарному
засіданні обласної ради.
Висновок додається.
Голосування:
"За" - 7 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували"- 0.
4. СЛУХАЛИ:
Стеценка В.Б., який поінформував про проєкт рішення обласної ради
"Про затвердження звіту за 2020 рік із проведення моніторингу виконання
Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 2020 роки та звіту з оцінки результативності виконання Плану реалізації
Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018-2020 роки" та зазначив,
що до Плану реалізації Стратегії включено 85 проектних ідей, з яких у 20182020 роках реалізовано 80, або 94,1 відсотка. Проектні ідеї були відібрані в
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рамках стратегічних цілей, визначених Стратегією розвитку Черкаської
області на період до 2020 року, а саме: підвищення конкурентоспроможності
регіону – 38 проектних ідей; розвиток сільського господарства – 14
проектних ідей; розвиток людського капіталу – 24 проектні ідеї; економічна
безпека та збереження довкілля – 9 проектних ідей. Загалом проєкти Плану
реалізації профінансовані у 2018-2020 роках на суму 1,2 млрд грн.
Проєкт рішення додається.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про затвердження
звіту за 2020 рік із проведення моніторингу виконання Плану реалізації
Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018-2020 роки та звіту з
оцінки результативності виконання Плану реалізації Стратегії розвитку
Черкаської області на період 2018-2020 роки" та рекомендувати до розгляду
на пленарному засіданні обласної ради.
Висновок додається.
Голосування: "За" - 6 , "Проти" -0 , "Утримались" - 1, "Не голосували" - 0.
5. СЛУХАЛИ:
Солодкого І. В., який поінформував про хід виконання рішення
обласної ради від 07.10.2016 № 9-4/ VIІ "Про Програму розвитку фізичної
культури і спорту області на 2016-2021 роки" та зазначив, що за 2020 рік
проведено
43 навчально-тренувальних зборів, 37 чемпіонатів області з олімпійських
видів та з неолімпійських видів - 30 навчально-тренувальних зборів,
28 чемпіонатів області. Забезпечено участь в 93 всеукраїнських змаганнях
з олімпійських видів спорту та в 35 всеукраїнських змаганнях
з неолімпійських видів. З обласного бюджету профінансовано заходи з
олімпійських видів спорту в сумі 2,9 млн грн та з неолімпійських видів
спорту 1,3 млн грн. Управління активно співпрацює з новоствореними
об’єднаними територіальними громадами з метою відкриття дитячоюнацьких спортивних шкіл. Кількість вихованців ДЮСШ становить 11 735
осіб, тренерів-викладачів 473 особи, з них штатних 274 осіб.
У сільській місцевості працює 568 працівників сфери фізичної
культури та спорту, з яких 15 осіб тренери-викладачі дитячо-юнацьких
спортивних шкіл та 21 інструктор. Програмою
передбачається
надання
можливості безоплатного надання спортивних споруд, які знаходяться в
обласній комунальній власності, для занять фізичною культурою та спортом
навчальних групах КЗ "Обласна дитячо-юнацька спортивна школа для
інвалідів" Черкаської обласної ради.
Фінансування дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів у 2020 році
становило 3,3 млн грн. На проведення фізкультурно-спортивної роботи серед
інвалідів у 2020 році витрачено 220 тис. грн.
Інформація додається.
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ВИРІШИЛИ: інформацію про хід виконання рішення обласної ради від
07.10.2016 № 9-4/ VIІ "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту
області на 2016-2021 роки" взяти до відома та продовжити контроль за його
виконанням.
Висновок додається.
Голосування: "За" - 7 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
6. СЛУХАЛИ:
Солодкого І. В., який поінформував про проєкт рішення обласної ради
ради "Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту в
області на 2016-2021 роки" та зазначив, що підставою підготовки даного
проєкту рішення є необхідність забезпечення розвитку системи спортивної
реабілітації учасників бойових дій та розвиток спорту ветеранів на території
Черкаської області.
Проєкт рішення додається.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін
до програми розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016-2021
роки" та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради.
Висновок додається.
Голосування: "За" - 7 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
7. СЛУХАЛИ:
Сімушіну О. І., яка поінформувала про хід виконання рішення обласної
ради від 25.06.2015 №41-4/VI "Про обласну програму підтримки закладів
вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки" та зазначила, що для
реалізації заходів обласної програми у 2020 році трьом закладам вищої освіти
з обласного бюджету виділено кошти у сумі 1 млн 590 тис. грн.
Протягом 2020 року, за наслідками проведених процедур закупівлі, кошти
використано на покращення матеріально-технічної бази Навчальнонаукового інституту фізичної культури, спорту і здоров'я Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького, а саме придбання спортивного інвентарю та обладнання для спортивної зали (500
тис. грн);ремонт покрівлі навчального корпусу № 1 Черкаського державного
бізнес- коледжу (445 тис. грн); ремонт покрівлі гуртожитку № 2 Черкаського
художньо-технічного коледжу (490 тис. грн).
Інформація додається.
ВИРІШИЛИ: інформацію про хід виконання рішення обласної ради від
25.06.2015 №41-4/VI "Про обласну програму підтримки закладів вищої освіти
Черкаської області на 2015-2024 роки" взяти до відома та продовжити
контроль за його виконанням.
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Висновок додається.
Голосування: "За" - 7 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
8. 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 даним
проєктом рішення пропонується доповнити додаток до обласної програми
пунктом
48 "Реалізація проєкту "Лабораторія сучасних цифрових
рішень", що сприятиме осучасненню матеріально технічної бази Черкаського
державного технологічного університету, вдосконаленню освітнього процесу
та підвищенню конкурентоспроможності випускників закладу на
вітчизняному ринку праці.
Проєкт рішення додається.
В обговоренні взяли участь: Данилевський В.В., Коваль В.В., Топчій І.В.
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" - 7, "Проти" -0, "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0

9. СЛУХАЛИ:
Товстопят Л. М., яка поінформувала про хід виконання рішення
обласної ради від 30.01.2014 № 28-4/VI "Про обласну програму
поліпшення кінообслуговування населення на 2014-2020 роки" та
зазначила, що
на виконання заходів програми комунальним
підприємством "Черкасиоблкіно" з дотриманням карантинних застережень
у 2020 році проводились благодійні кінопокази для інвалідів, дітей - сиріт,
багатодітних сімей, пенсіонерів у містах та селах області та безпосередньо
у кінозалі комунального підприємства "Черкасиоблкіно". Проводились
тематичні покази вітчизняних фільмів до Дня Незалежності України, Дня
Українського козацтва і захисника України, Шевченківських днів, до Дня
гідності і свободи, до дня пам’яті жертв голодомору. Через карантин, під
час шкільних канікул, був обмежений показ фільмів історичного,
патріотичного значення.
Інформація додається.
ВИРІШИЛИ: інформацію про виконання рішення обласної ради від
30.01.2014
№ 28-4/VI "Про обласну програму поліпшення
кінообслуговування населення на 2014-2020 роки" взяти до відома.
Висновок додається.
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Голосування: "За" - 7, "Проти" -0, "Утримались" - 0, "Не голосували" – 0
10. СЛУХАЛИ:
Товстопят Л. М., 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" та зазначила, що пропонованими змінами продовжується строк дії
програми до 31.12.2021. Продовження дії Програми дасть можливість
виплачувати заробітну плату працівникам комунального підприємства
"Черкасиоблкіно" та розраховуватись за енергоносії, які використовує дане
підприємство.
Проєкт рішення додається.
Топчій І.В., яка зазначила, що відвідала комунальне підприємство
"Черкасиоблкіно" в складі комісії з проведення перевірки окремих питань
діяльності комунального підприємства "Черкасиоблкіно" Черкаської
обласної ради та була шокована діями керівника даного комунального
підприємства, яка була відсутня на робочому місці, саботувала дії комісії,
відмовилась надати пояснення, документи. Залякала працівників, так, що
вони відмовлялись отримувати офіційні документи від представників комісії.
Запропонувала вирішити питання щодо відповідності зайнятій посаді
керівника комунального підприємства "Черкасиоблкіно" та щодо
реорганізації даного підприємства.
Коваля В.В., який запитав, яке значення має рішення про продовження
строку дії Програми на подальше функціонування комунального
підприємства "Черкасиоблкіно" після його реорганізації.
Нелезенко Н.П., яка зазначила, що рішенням обласної ради "Про
реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЧЕРКАСИОБЛКІНО"
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" передбачається збереження функцій
підприємства та з метою економії бюджетних коштів об’єднання декількох
підприємств.
Мазур Л.О., яка додала, що створене підприємство буде
правонаступником коштів комунального підприємства.
Демченко А.М., яка повідомила, що про перевірку вона дізналась в день
перевірки і щодо відсутності на робочому місці в неї є пояснення.
Данилевський В.В., який запропонував Демченко А.М поінформувати
по питанню про внесення змін до рішення обласної ради від 30.01.2014 № 284/VI "Про обласну програму поліпшення кінообслуговування населення на
2014-2020 роки.
Демченко А.М., яка зазначила, що змінами пропонується продовжити
строк дії програми до 31.12.2021, хоча на її думку дана Програма потребує
кардинальних змін.
Мушієка М.Г., який уточнив, чи основною метою внесення змін є
продовження дії Програми.
Демченко А.М., яка підтвердила, що проєктом рішення обласної ради
"Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.01.2014 № 28-4/VI "Про
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обласну програму поліпшення кінообслуговування населення на 2014-2020
роки" продовжується строк дії програми до 31.12.2021.
За результатами розгляду та обговорення інформації 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" не набрав необхідної кількості голосів на
підтримку.
Висновок додається.
Голосування:

"За" - 0, "Проти" -1, "Утримались" - 6, "Не голосували" – 0.

11. СЛУХАЛИ:
Сущенка Р.В, який поінформував про проєкт рішення обласної ради
"Про
реорганізацію
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
"ЧЕРКАСИОБЛКІНО" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" та зазначив, що
розпорядженням голови обласної ради від 06.04.2021 №76-р. утворена
комісія з проведення перевірки окремих питань діяльності комунального
підприємства "ЧЕРКАСИОБЛКІНО" Черкаської обласної ради у складі
заступників голови обласної ради, депутатів обласної ради, спеціалістів
виконавчого апарату обласної ради, представників Управління культури та
охорони культурної спадщини облдержадміністрації. Комісією здійснено два
виїзди на комунальне підприємство 08.04.2021 та 13.04.2021 та підготовано акт
перевірки. В акті зазначено що директор підприємства Демченко А.М.
фактично усунулась від виконання п.5 розпорядження голови обласної ради
від 06.04.2021 №76 щодо забезпечення доступу Комісії до майна
підприємства та відповідних документів для здійснення перевірки,
саботувала законні дії Комісії, відмовилась надати пояснення та інформацію,
запитувані документи, чим унеможливила виконання Комісією завдань. Цей
акт перевірки подано на розгляд голови обласної ради для прийняття
рішення. Пізніше Демченко А.М. довезла частину документів, але суті
прийнятого рішення це не змінило.
З метою ефективного
використання майна комунальної власності, економії бюджетних коштів по
платі оренди приміщень, комунальних послуг та енергоносіїв підготовлено
проєкт рішення обласної ради "Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЧЕРКАСИОБЛКІНО" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ". Даним рішенням пропонується реорганізувати КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРКАСИОБЛКІНО"
шляхом
приєднання
до
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАРОДНОЇ
ТВОРЧОСТІ ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ" Черкаської обласної
ради.
Проєкт рішення додається.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про
реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЧЕРКАСИОБЛКІНО"
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ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" та рекомендувати до розгляду на
пленарному засіданні обласної ради.
Висновок додається.
Голосування: "За" - 7, "Проти" -0, "Утримались" - 0, "Не голосували" – 0
12. СЛУХАЛИ:
Солодкого І. В., який поінформував про проєкт рішення обласної ради
"Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.06.2012 № 16-10/VІ
"Про заснування обласної стипендії перспективним та провідним
спортсменам області" та зазначив, що пропонованими змінами
передбачується п’ять
додаткових щомісячних стипендій провідним
спортсменам області у розмірі двох мінімальних заробітних плат кожна.
Проєкт рішення додається.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про заснування
обласної стипендії перспективним та провідним спортсменам області" та
рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради.
Висновок додається.
Голосування: "За" - 7 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
13. СЛУХАЛИ:
Сімушіну О. І., яка поінформувала про проєкт рішення обласної ради
"Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2021 № 5-31/VIII
"Про заснування стипендії голови Черкаської обласної ради обдарованим
дітям області" та зазначила, що даний проєкт рішення підготовлено з метою
уникнення розбіжностей у тлумаченні терміну виплати степендій та
враховуючи протокол засідання комісії з питань призначення стипендії
голови Черкаської обласної ради обдарованим дітям області.
Проєкт рішення додається.
ВИРІШИЛИ підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін
до рішення обласної ради від 19.02.2021 № 5-31/VIII "Про заснування
стипендії голови Черкаської обласної ради обдарованим дітям області"
та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради.
Висновок додається.
Голосування:
"За" - 7 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" – 0.
14. СЛУХАЛИ:
Сімушіну О. І., яка поінформувала про проєкт рішення обласної ради
ради "Про заснування обласної премії молодим науковцям Черкащини" та
зазначила, що даним проєктом рішення пропонується заснувати премії
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молодим науковцям Черкащини, яка буде виплачуватись щорічно 10 кращим
молодим вченим у розмірі 10 тисю грн.
Проєкт рішення додається.
ВИРІШИЛИ підтримати проєкт рішення обласної ради "Про заснування
обласної премії молодим науковцям Черкащини" та рекомендувати до
розгляду на пленарному засіданні обласної ради.
Висновок додається.
Голосування:
"За" - 7 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" – 0.
15. СЛУХАЛИ:
Товстопят Л. М., яка поінформувала про проєкт рішення обласної ради
""Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.01.2020 №35-5/VII "Про
комісію з присудження обласної премії імені Данила Нарбута", зазначила, що
відповідним проєктом рішення затверджується новий склад комісії з
присудження обласної премії імені Данила Нарбута.
Проєкт рішення додається.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення
змін до рішення обласної ради від 24.01.2020 №35-5/VII "Про комісію
з присудження обласної премії імені Данила Нарбута" та рекомендувати
до розгляду на пленарному засіданні обласної ради.
Висновок додається.
Голосування:
"За" - 7 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" – 0.
16. СЛУХАЛИ:
Товстопят Л. М., яка поінформувала про хід виконання рішення
Черкаської обласної ради від 22.11.2018 № 26-23/VIІ "Про Програму
поповнення бібліотечних фондів у Черкаській області на 2018-2023 роки" та
рішення обласної ради від 08.09.2017 №16-21/VІІ "Про Програму підтримки
діяльності осередків національних творчих спілок Черкаської області на
2017-2021 роки", головним виконавцем яких є Управління культури та
охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації.
Зазначила, що у 2020 році в межах Програми поповнення бібліотечних
фондів у Черкаській області на 2018-2023 роки фонд комунального закладу
"Обласна бібліотека для дітей" Черкаської обласної ради поповнився на 715
примірників книг (165 назв) на загальну суму 60 тис.грн. Комунальним
закладом "Обласна бібліотека для юнацтва імені В. Симоненка" Черкаської
обласної ради у 2020 році закуплено 181 прим. на суму 40 тис.грн.
Комунальним закладом "Обласна універсальна наукова бібліотека імені
Тараса Шевченка" Черкаської обласної ради за Програмою поповнення
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бібліотечних фондів у Черкаській області на 2018-2023 роки було закуплено
586 примірників книг на загальну суму 100 тис. грн.
Основними критеріями відбору літератури для поповнення бібліотечних
фондів були запити користувачів та основної цільової аудиторії бібліотек.
Закуплена література на 99 відсотків є україномовною, 1 книга з питань
мистецтва - російською мовою, придбана у місцевому видавництві.
На виконання Програми підтримки діяльності осередків національних
творчих спілок Черкаської області у 2020 році проведено 9 заходів на
загальну суму 170 тис.грн. Зокрема, це заходи з нагоди 125-річчя від дня
народження видатного письменника Тодося Осьмачки; до 425-річчя від дня
народження Богдана Хмельницького Черкаською обласною організацією
Національної спілки краєзнавців України спільно з телерадіокомпанією
"Ільдана" було створено історико-просвітницькнй відеофільм "Богдан
Хмельницький та його епоха".
Враховуючи карантинні обмеження були внесені зміни у Програму
підготовки і проведення на Черкащині традиційного літературно мистецького свята "Поетична осінь", творчо-консультативну зустріч із
літоб'єднаннями ім. Данила Кононенка в Кам'янці письменники провели у
режимі онлайн; семінар-фестиваль для літературно обдарованих дітей і
молоді Черкащини "Сонячні кларнети" було проведено дистанційно.
Інформації додаються.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про виконання рішення обласної ради від 22.11.2018
№ 26-23/VIІ "Про Програму поповнення бібліотечних фондів у Черкаській
області на 2018-2023 роки" взяти до відома та продовжити контроль за його
виконанням.
2. Інформацію про виконання рішення обласної ради від 08.09.2017
№16-21/VІІ "Про Програму підтримки діяльності осередків національних
творчих спілок Черкаської області на 2017-2021 роки" взяти до відома
та продовжити контроль за його виконанням.
Висновок додається.
Голосування: "За" - 7 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" – 0.
17. СЛУХАЛИ:
Коваля В.В., який зазначив, що з інформаціями про хід виконання
рішень Черкаської 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", від 19.02.2016 №3-17/VІІ "Про обласну
програму „Шкільний автобус" на 2016-2020 роки", від 07.10.2016 № 9-2/VІІ
"Про обласну цільову програму "Інноваційні школи Черкащини" на період до
2020 року", від 14.12.2011 №10-3/VI "Про обласну програму підвищення
якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року"
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члени комісії були ознайомлені на минулих засіданнях, коли розглядались
питання про внесення змін до цих програм. Запропонував Сімушіній О. І.
поінформувати про хід виконання рішення Черкаської обласної ради від
14.12.2011 № 10-1/VІ "Про обласну програму розвитку дошкільної освіти на
період до 2022 року".
Сімушіну О. І., яка поінформувала про хід виконання рішення
Черкаської обласної ради від 14.12.2011 № 10-1/VІ "Про обласну програму
розвитку дошкільної освіти на період до 2022 року" та зазначила, що у 637
закладах освіти різних типів та форм власності виховується 36 953 дитини
дошкільного віку: у 422 функціонуючих закладах дошкільної освіти - 31 919
особи, у 199 навчально-виховних комплексах, де є групи раннього та
дошкільного віку, - 4 136 осіб, у дошкільних групах 4 інтернатних закладів
обласного підпорядкування - 79 осіб, закладах позашкільної освіти - 819.
Усіма формами дошкільної освіти, охоплено 99 відсотків дітей віком
від 3 до 6 (7) років. Відсоток охоплення дітей закладами дошкільної освіти,
віком від 3 до 5 років - 96 (середній по Україні - 88,7). Діти п'ятирічного віку
охоплені дошкільною освітою стовідсотково.
Для забезпечення права на якісну освіту дітей з особливими освітніми
потребами в області функціонує 2 заклади дошкільної освіти санаторного
типу для дітей з латентною туберкульозною інфекцією, 7 закладів
компенсуючого та 38 - комбінованого типу. У закладах виховуються,
проходять реабілітацію та корекцію фізичного розвитку 2 169 дітей. При
функціонуючих 55 закладах дошкільної освіти створено 77 інклюзивних
груп, в яких навчається та виховується 151 дитина. Кількість дітей у закладах
дошкільної освіти з розрахунку на 100 місць становить 90 осіб
(всеукраїнський показник - 100), у містах - 93, у селах - 68.
У всіх містах та районах області здійснені заходи щодо покращення
матеріально-технічної бази: проведені косметичні та капітальні ремонти.
Діти, які виховуються у закладах дошкільної освіти області, стовідсотково
забезпечені гарячим харчуванням.
Інформації доються.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про хід виконання 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" взяти до відома
та продовжити контроль за його виконанням.
2. Інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 19.02.2016
№3-17/VІІ "Про обласну програму „Шкільний автобус" на 2016-2020 роки"
взяти до відома та продовжити контроль за його виконанням.
3. Інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 07.10.2016
№ 9-2/VІІ "Про обласну цільову програму "Інноваційні школи Черкащини"
на період до 2020 року" взяти до відома та продовжити контроль за його
виконанням.
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4. Інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 14.12.2011
№10-3/VI "Про обласну програму підвищення якості шкільної природничоматематичної освіти на період до 2021 року" взяти до відома та продовжити
контроль за його виконанням.
5. Інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 14.12.2011
№ 10-1/VІ "Про обласну програму розвитку дошкільної освіти на період
до 2022 року" взяти до відома та продовжити контроль за його виконанням.
Висновок додається.
Голосування:
"За" - 7 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" – 0.
18. СЛУХАЛИ:
Марунчак Ю.В., яка поінформувала про хід виконання рішень
Черкаської обласної ради від 22.11.2018 №26-22/VIІ "Про Програму розвитку
інформаційного простору Черкаської області на 2019 - 2023 роки" та від
24.04.2015 № 39-3/VI "Про обласну програму розвитку громадянського
суспільства на період до 2021 року", головним виконавцем яких є Управління
комунікацій обласної державної адміністрації.
Зазначила, що в області на постійній основі видаються 49 друкованих
засобів масової інформації, зокрема, бюлетені ОТГ, телекомпаній - 13,
радіоорганізацій - 27, електронних видань -31. Організовано та проведено
засідання експертної ради облдержадміністрації з питань розвитку
книговидавничої справи, якою розглянуто 62 видавничі проекти та
рекомендовано до друку 29. Фактично надруковано 25 видань загальним
тиражем 7 596 прим. на суму 842 тис.грн. У місцевих бюджетах
передбачаються кошти для видання суспільно необхідної літератури у
залежності від їх фінансових можливостей.
На виконання заходів Програми розвитку громадянського суспільства
у 2020 році проведено 4 засідання громадської ради. Для розгляду деяких
питань, за ініціативи громадської ради, на засідання були запрошені
керівники правоохоронних органів. Представники громадської ради
залучаються до роботи консультативно- дорадчих і допоміжних органів
обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів.
Інформації додаються.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про виконання рішення обласної ради від 22.11.2018
№26-22/VIІ "Про Програму розвитку інформаційного простору Черкаської
області на 2019 - 2023 роки" взяти до відома та продовжити контроль за його
виконанням.
2. Інформацію про виконання рішення обласної ради від 24.04.2015
№ 39-3/VI "Про обласну програму розвитку громадянського суспільства
на період до 2021 року" взяти до відома та продовжити контроль за його
виконанням.
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Висновок додається.
Голосування: "За" - 7 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" – 0.
19. СЛУХАЛИ:
Коваля В.В., який зазначив, що з інформаціями про хід виконання
рішень Черкаської обласної ради від 12.06.2020 № 37-15/VII "Про обласну
цільову соціальну програму підтримки сім’ї до 2024 року", від 22.12.2017
№19-12/VIІ "Про обласну програму забезпечення молоді житлом на 2018 –
2022 роки", від 25.03.2016 № 4-3/VII "Про обласну Програму оздоровлення та
відпочинку дітей на 2016-2021 роки" члени комісії були ознайомлені на
минулих засіданнях, коли розглядались питання про внесення змін до цих
програм. Запропонував Солодкому І. В. поінформувати про хід виконання
рішення Черкаської обласної ради від 06.07.2018 № 23-13/VIІ "Про програму
розвитку боксу в Черкаській області на 2018 – 2022 роки".
Солодкого І. В., який поінформував про хід виконання рішення
Черкаської обласної ради від 06.07.2018 № 23-13/VIІ "Про програму розвитку
боксу в Черкаській області на 2018 – 2022 роки" та зазначив, що за звітний
період управлінням забезпечено проведення 3 обласних змагань з боксу.
Забезпечено участь збірних команд області у 6 всеукраїнських змаганнях.
Відділення боксу комунального закладу "Школа вищої спортивної
майстерності" Черкаської обласної ради було забезпечено інвентарем та
обладнанням на суму 55 тис.грн. У дитячо-юнацьких спортивних школах
області працює 31 тренер - викладач з боксу, з них: 18 штатних, 17 мають
вищу освіту за спеціальністю "Фізична культура та спорт", 2 тренеривикладачі мають вищу кваліфікаційну категорії, 4 - першу кваліфікаційну
категорію
та 5 - другу кваліфікаційну категорію. Згідно
календарного плану спортивно-масових заходів на 2020 рік планувалося
проведення Всеукраїнського турніру з боксу серед чоловіків з 16 по 22
березня 2020 року в м. Черкаси, але в зв'язку з карантинними обмеженнями
змагання були скасовані.
Інформації додаються.
Коваль В.В., який відмітив, що рейтинг у видах спорту визначається за
найбільшою кількістю очок, що нараховані за результатами виступів
спортсменів у спортивних змаганнях, та запитав у Солодкого І. В., скільки
залікових очок в загальному доробку області належить боксу та чи є ефект
від окремо діючої програми розвитку боксу в Черкаській області.
Солодкий І. В., який зазначив, що ефекту від окремо діючої програми
розвитку боксу в Черкаській області нема та відмітив, що в цьому та
минулому році окремо на програму розвитку боксу кошти з обласного
бюджету не виділялись.
Топчій І.В., яка висловила припущення, що програма розвитку боксу в
Черкаській області декларативна.
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Коваля В.В., який запропонував управлінню у справах сім’ї, молоді та
спорту обласної державної адміністрації подати пропозиції до наступної сесії
обласної ради, щодо доцільності подальшого функціонування Програми
розвитку боксу в Черкаській області на 2018 – 2022 роки. Також висловив
занепокоєння фінансовим станом оздоровчих закладів Черкаської області у
зв’язку з тривалими карантинними заходами та запропонував управлінню у
справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації розглянути
можливість проведення оздоровлення дітей на базі оздоровчих закладів
Черкаської області з розрахунку, що на ці заклади буде спрямовано 50
відсотків видатків з обласного бюджету, передбачених на оплату путівок, в
межах реалізації обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на
2016-2021 роки.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 12.06.2020
№ 37-15/VII "Про обласну цільову соціальну програму підтримки сім’ї до
2024 року" взяти до відома та продовжити контроль за його виконанням.
2. Інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 22.12.2017
№19-12/VIІ "Про обласну програму забезпечення молоді житлом
на 2018 – 2022 роки" взяти до відома та продовжити контроль за його
виконанням.
3. Інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 25.03.2016
№ 4-3/VII "Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 20162021 роки" взяти до відома та продовжити контроль за його виконанням.
4. Інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 06.07.2018
№ 23-13/VIІ "Про програму розвитку боксу в Черкаській області на 2018 –
2022 роки" взяти до відома та продовжити контроль за його виконанням.
5. Рекомендувати управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту
обласної державної адміністрації:
подати пропозиції до наступної сесії обласної ради, щодо доцільності
подальшого функціонування Програми розвитку боксу в Черкаській області
на 2018 – 2022 роки;
розглянути можливість проведення оздоровлення дітей на базі
оздоровчих закладів Черкаської області з розрахунку, що на ці заклади буде
спрямовано 50 відсотків видатків з обласного бюджету, передбачених на
оплату путівок, в межах реалізації обласної Програми оздоровлення та
відпочинку дітей на 2016-2021 роки.
Висновок додається.
Голосування: "За" - 7 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" – 0.
20. СЛУХАЛИ:
Солодкого І. В., який поінформував про виконання рішень Черкаської
обласної ради від 07.10.2016 № 9-5/VII "Про затвердження обласної
соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року", від
28.12.2011 №11-3/VI "Про програму розвитку футболу в Черкаській області
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на 2012 -2020 роки" та зазначив, що на проведення заходів з протидії
торгівлі людьми з обласного бюджету використано 71 тис.164 грн. 13 осіб,
які потрапили в ситуацію торгівлі людьми, одержали статус постраждалої
особи. Двом особам продовжено статус на один рік. Постраждалим надано
медичну, психологічну, соціальну та правову допомоги як від державних
структур, так і від благодійних організацій. Одним із шляхів попередження
правопорушень у сфері протидії торгівлі людьми є проведення заходів
контролю з питань додержання законодавства про працю. За 2016-2020 роки
посадовими особами Управління Держпраці у Черкаській області проведено
2898 інспекційних відвідувань з питань додержання законодавства про працю
на 3603 суб’єктах господарювання. Фактів торгівлі людьми чи трудової
експлуатації не виявлено.
На
виконання
обласної
програми
розвитку
футболу
в Черкаській області на 2012-2020 роки щорічно починаючи з 2012 року
проводилися обласний огляд-конкурс на кращу постановку роботи з розвитку
футболу серед спортивних організацій області та обласний етап
Всеукраїнських змагань на призи клубу "Шкіряний м’яч". Було забезпечено
участь команд усіх міст і районів у чемпіонатах, Кубках області з футболу та
міні-футболу серед аматорських і дитячо-юнацьких команд дитячо-юнацький
спортивних шкіл, а також проведення відповідних обласних змагань у містах
і районах області.
Побудовано стандартне поле з газонним покриттям та
футбольне поле для міні-футболу з синтетичним покриттям на базі
комунального підприємства "Центральний стадіон".
Затверджені та діють місцеві програми розвитку футболу,
на які передбачаються видатки з місцевих бюджетів для забезпечення
виконання заходів Програми. Щорічно при формуванні обласного бюджету
по галузі "Фізична культура і спорт" передбачалися кошти на реалізацію
з виконання обласної програми розвитку футболу.
Вирішено питання передачі у комунальну власність обласній
спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву
Черкаської обласної ради земельної ділянки із футбольним полем. У 2014
році відкрито Черкаський міжрегіональний центр Федерації футболу України
з розвитку жіночого футболу.
Звернувся з пропозицією погодити зняття з контролю в постійній
комісії рішень Черкаської обласної ради від 07.10.2016 № 9-5/VII "Про
затвердження обласної соціальної програми протидії торгівлі людьми на
період до 2020 року", від 28.12.2011 №11-3/VI "Про програму розвитку
футболу в Черкаській області на 2012 -2020 роки"у зв’язку із закінченням
терміну дії.
Інформації додаються.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 07.10.2016
№ 9-5/VII "Про затвердження обласної соціальної програми протидії торгівлі
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людьми на період до 2020 року" взяти до відома та погодити зняття з
контролю в постійній комісії у зв’язку із закінченням терміну дії.
2. Інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 28.12.2011
№11-3/VI "Про програму розвитку футболу в Черкаській області на 2012 2020 роки" взяти до відома та погодити зняття з контролю в постійній комісії
у зв’язку із закінченням терміну дії.
Висновок додається.
Голосування: "За" - 7 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" – 0.
21 СЛУХАЛИ:
Бондар Т.О., яка поінформувала про виконання рішень Черкаської
обласної ради від 24.04.2015 №39-5/VІ "Про обласну програму профілактики
та лікування стоматологічних захворювань на 2015-2020 роки", від
28.08.2015
№42-5/VI "Про обласну Програму розвитку паліативної
допомоги
на 2015-2020 роки", головним виконавцем
яких є Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації.
Зазначила, що відповідно до програми профілактики та лікування
стоматологічних захворювань на 2015-2020 роки по області на 2020 рік
заплановано виділити кошти в сумі 538 тис. грн. Фактично виділено
130 тис. грн, що становить 24,3 % від запланованих. На виділені кошти для
проведення санаційної роботи серед дитячого населення закуплено
пломбувальні матеріали та засоби індивідуального захисту.
Станом на 01.01.2021 ліквідовані всі ставки лікарів- стоматологів у
сільській місцевості. В районних центрах залишилось 87,5 бюджетних ставок
для надання невідкладної стоматологічної допомоги.
Щодо Програми розвитку паліативної допомоги зазначила, що система
обліку паліативних онкологічних хворих створена на базі обласного
онкодиспансеру. За інформацією керівників лікувально-профілактичних
установ області, у кожному районному центрі та містах обласного
підпорядкування призначено осіб відповідальних за надання паліативної
допомоги.
В області створений 1 кабінет протибольової терапії на базі обласного
онкодиспансеру. В інших лікувально-профілактичних установах надання
консультативно-методичної роботи із забезпечення протибольової терапії
покладено на районних онкологів та сімейних лікарів.
З 2020 року на базі центру паліативної допомоги онкологічного
диспансеру створена виїзна мультидисциплінарна бригада (служба), яка
станом на 01.01.2021 надала допомогу 71 пацієнтові. Служба паліативної
допомоги центру паліативної допомоги повністю оснащена кадрами,
апаратурою, автотранспортом та медикаментами.
З квітня 2020 року лікувально-профілактичні установи області уклали
договори за пакетом послуг "Стаціонарна медична допомога дорослим та
дітям" та створили на базі підпорядкованих закладів паліативні відділення
або створили паліативні ліжка на базі профільних відділень закладів.
Станом на 31.12.2020 паліативні відділення відкриті у КНП „Черкаська
обласна психіатрична лікарня Черкаської обласної ради - паліативне
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відділення на 12 ліжок, КНП „Чорнобаївська багатопрофільна лікарня"
Чорнобаївської селищної ради.
Звернулась з пропозицією погодити зняття з контролю в постійній комісії
рішення Черкаської обласної ради від 24.04.2015 №39-5/VІ "Про обласну
програму профілактики та лікування стоматологічних захворювань на 20152020 роки" та від 28.08.201 №42-5/VI "Про обласну Програму розвитку
паліативної допомоги на 2015-2020 роки" у зв’язку із закінченням терміну
дії.
Інформації додаються.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про виконання рішення обласної ради від 24.04.2015
№39-5/VІ "Про обласну
програму профілактики та лікування
стоматологічних захворювань на 2015-2020 роки" взяти до відома та
погодити зняття
з контролю в постійній комісії у зв’язку із
закінченням терміну дії.
2. Інформацію про виконання рішення обласної ради від 28.08.2015
№42-5/VI "Про обласну Програму розвитку паліативної допомоги
на 2015-2020 роки" взяти до відома та погодити зняття з контролю в
постійній комісії у зв’язку із закінченням терміну дії.
Висновок додається.
Голосування:
"За" - 7 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" – 0.
22. СЛУХАЛИ:
Клименко Т. А., яка поінформувала про виконання Обласної цільової
програми забезпечення збереженості документів Національного архівного
фонду на 2011 – 2020 роки та зазначила, що Програма передбачала
реалізацію упродовж десяти років восьми заходів. Відмітила, що пункти 4-5
розділу 3 "Заходи Програми" виконано частково, пункти 6-7 не виконано
через брак фінансування та звернулась з пропозицією погодити зняття з
контролю в постійній комісії Програми у зв’язку із закінченням терміну дії.
Інформація додається.
ВИРІШИЛИ: інформацію про виконання рішення обласної ради від
29.04.2011 №5-5/VI "Про обласну цільову програму забезпечення
збереженості документів Національного архівного фонду на 2011 – 2020
роки" взяти до відома та погодити зняття з контролю в постійній комісії у
зв’язку
із закінченням терміну дії.
Висновок додається.
Голосування: "За" - 7 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" – 0.
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23. СЛУХАЛИ:
Чубаня С. В., Дмитренка В.І., які поінформували про виконання рішення
обласної ради від 07.10.2016 № 9-7/VIІ "Про Програму регулювання
чисельності безпритульних тварин гуманними методами у Черкаській області
на 2016-2020 роки" та звернулися з пропозицією погодити зняття з контролю
в постійній комісії у зв’язку із закінченням терміну дії.
Інформації додаються.
ВИРІШИЛИ: інформації про виконання рішення обласної ради від
07.10.2016 №9-7/VIІ "Про Програму регулювання чисельності безпритульних
тварин гуманними методами у Черкаській області на 2016-2020 роки" взяти
до відома та погодити зняття з контролю в постійній комісії у зв’язку із
закінченням терміну дії.
Висновок додається.
Голосування:
"За" - 7 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" – 0.

Голова постійної комісії

В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ

Секретар постійної комісії

Т. ВОЛОЧАЙ
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19.04.2021
Список запрошених
на засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,
культури, молодіжної політики та спорту
Бондар Т.О.
Григор О.О.
Демченко А.М.
Клименко Т.А.
Кравченко Н.М.
Лапін А.С.
Марунчак Ю.В.
Нелезенко Н.П.

Стеценко В.Б.
Солодкий І.В.
Сімушіна О.І.
Фіть Л.В.
Чубань С.В.

- в.о. начальника Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації;
- ректор Черкаського державного технологічного
університету;
- директор
комунального
підприємства
"ЧЕРКАСИОБЛКІНО" Черкаської обласної ради;
- директор Державного архіву Черкаської області;
- директор Департаменту фінансів облдержадміністрації;
- директор
Департаменту
будівництва
облдержадміністрації;
т.в.о
начальника
управління
комунікацій
облдержадміністрації;
- головний спеціаліст відділу з
питань оренди
Управління
об’єктами
спільної
власності
територіальних громад області виконавчого апарату
обласної ради;
- директор
Департаменту регіонального
розвитку
облдержадміністрації;
- начальник Управління у справах сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації;
- заступник начальника Управління освіти і науки
облдержадміністрації;
- начальник Управління культури та охорони культурної
спадщини облдержадміністрації;
- директор Департаменту інфраструктури та житлово комунального господарства облдержадміністрації;

