
 

 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

VІІІ скликання 
 

П Р О Т О К О Л 

 

23 грудня 2020 року                     м. Черкаси                                              № 1 

 

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.  

члени комісії: Волочай Т.В., Коваль В.В., Калініченко К.С., Руда Н.С.,               

Топчій І.В.   

 

ВІДСУТНІ – 1: Похольчук Р.В. 

 

Запрошені, присутні: 

 

Кравченко Н.М.  – директор Департаменту фінансів облдержадміністрації; 

Сімушіна О.І. – т в о начальника Управління освіти і науки 

облдержадиіністрації; 

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

облдержадміністрації; 

Фіть Л.В.  – начальник Управління культури та охорони культурної 

спадщини облдержадміністрації. 

 

 СЛУХАЛИ: 

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

денного засідання та запропонував,  внести пропозиції до переліку питань. 

 

Проєкт порядку денного: 

 

1. Про обрання секретаря постійної комісії обласної ради з питань 

освіти, науки, культури, молодіжної політики та спорту 

Доповідає: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

 

- голова постійної комісії 
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2. Про обрання заступника голови постійної комісії обласної ради  

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

Доповідає: 

Данилевський  

Валерій Вікторович 

 

- голова постійної комісії 

3. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.12.2019                               

№ 34-47/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік"  

Доповідає: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

 

4. Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік         

Доповідає: 

Кравченко 

Наталія Миколаївна 

- директор Департаменту фінансів  

облдержадміністрації 

 

Голосування за порядок денний: 

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

 

1.СЛУХАЛИ: 

Данилевського В. В., який повідомив про те, що до нього звернулися дві 

фракції політичної партії Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ" та 

політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" з пропозиціями 

щодо обрання секретарем постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, молодіжної політики та спорту Топчій І.В. та  Волочай Т.В. 

відповідно.  

Топчій І.В., яка запропонувала  зняти свою кандидатуру  на обрання 

секретаря постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту. 

Данилевського В. В., який запропонував обрати секретарем постійної 

комісії  Волочай Т. В.  

 

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем постійної комісії обласної ради з питань 

освіти, науки, культури, молодіжної політики та спорту Волочай Т.В. 

 

Голосування: 

"За" - 5 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 1. (Волочай Т.В.) 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Данилевського В.В., який повідомив про те, що до нього  надійшло звернення 

політичної партії "За майбутнє" з пропозицією обрати заступником голови 

комісії  Похольчука Романа Володимировича. 

 

В обговоренні взяли участь: Коваль В.В., Руда Н.С., Топчій І.В.   
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ВИРІШИЛИ: обрати заступником голови постійної комісії обласної ради з 

питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та спорту                     

Похольчука Р.В. 

 

Голосування: 

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

 

3. СЛУХАЛИ: 

Кравченко Н.М.,  яка поінформувала про проєкт рішення обласної ради 

"Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.12.2019 № 34-47/VII "Про 

обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік" та зазначила, що проєкт 

рішення підготовлений з метою забезпечення ефективного використання 

коштів  обласного бюджету шляхом розподілу залишку коштів на початок 

року, включення додаткових трансфертів з державного та місцевих бюджетів, 

а також перерозподілу бюджетних призначень в межах затвердженого 

загального обсягу видатків та надання кредитів на 2020 рік. Також  ознайомила 

із змінами та доповненнями до обласного бюджету на 2020 рік, що стосуються 

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

 

Текст проєкту рішення  з додатками додається до протоколу. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

рішення обласної ради від 20.12.2019 № 34-47/VII "Про обласний бюджет 

Черкаської області на 2020 рік". 

2. Рекомендувати до розгляду на позачерговій сесії обласної ради проєкт 

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

20.12.2019 № 34-47/VII "Про обласний бюджет Черкаської області                          

на 2020 рік". 

 

Висновок додається до протоколу. 

 

Голосування:  

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

 

4. СЛУХАЛИ: 

Кравченко Н.М.,  яка поінформувала про проєкт рішення обласної ради 

"Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік" та зазначила, що 

загальний обсяг обласного бюджету становить 2,7 млр грн, в тому числі 

загальний фонд - 1,9 млр грн, спеціальний фонд - 735 млн грн. Поінформувала, 

що у порівнянні з 2020 роком обсяг бюджету зменшився на 270 млн грн або на 

9% за рахунок зменшення субвенції з державного бюджету, у тому числі, з 

порівнянні з поточним 2020 роком. Також зазначила, що 87% загального 

фонду - це видатки на захищені статті бюджету, такі як, заробітна плата, 

оплата енергоносіїв, медикаменти, продукти харчування. Також ознайомила із 
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фінансуванням, яке передбачене бюджетом області на 2021рік по управліннях 

освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, культури та охорони 

культурної спадщини облдержадміністрації.  

Текст проєкту рішення  з додатками додається до протоколу. 

 

В обговоренні взяли участь: Данилевський В.В., Коваль В.В., Руда Н.С., 

Топчій І.В., Кравченко Н.М., Сімушіна О.І., Солодкий І.В., Фіть Л.В.  

 

ВИРІШИЛИ:  

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

рішення обласної ради від 20.12.2019 № 34-47/VII "Про обласний бюджет 

Черкаської області на 2020 рік". 

2. Рекомендувати до розгляду на позачерговій сесії обласної ради проєкт 

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

20.12.2019 № 34-47/VII "Про обласний бюджет Черкаської області                          

на 2020 рік". 

 

Висновок додається до протоколу. 

 

Голосування:  

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

 

 

 

Голова постійної комісії                                                        В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ 

 

 

Секретар  постійної  комісії                                               Т. ВОЛОЧАЙ 


