ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VІІІ скликання
ПРОТОКОЛ
28 травня 2021 року

м. Черкаси

№6

засідання постійної комісії обласної
ради з питань освіти, науки, культури,
молодіжної політики та спорту
Всього членів комісії – 7
ПРИСУТНІ – 4: голова постійної комісії – Данилевський В. В.,
члени комісії: Коваль В.В., Калініченко К.С., Руда Н.С.
ВІДСУТНІ – 3: Волочай Т.В., Похольчук Р.В., Топчій І.В.
Присутні запрошені:
Марунчак Ю. В. - в.о
начальника
управління
комунікацій
облдержадміністрації;
Огданська Л. О. - вихователь-методист дошкільного навчального
закладу
(ясла-садок)
№22
«Жайворонок»
Черкаської міської ради;
Пентій О. В.
- завідувач дошкільного навчального закладу ясла садок комбінованого типу №18 м. Умань;
Солодкий І. В.
- начальник Управління у справах сім’ї, молоді та
спорту облдержадміністрації;
Сімушіна О. І.
- заступник начальника Управління освіти і науки
облдержадміністрації;
Тимофієва Л. Г. - завідувач дошкільного навчального закладу№18
«Чебурашка» (ясла-садок комбінованого типу)
Смілянської міської ради;
Фіть Л. В.
- начальник Управління культури та охорони
культурної спадщини облдержадміністрації.
В засіданні взяли участь перший заступник та заступник голови
Черкаської обласної ради: Сущенко Р.В., Доманський В.М.
Відповідно до пункту 4.11. Положення про постійні комісії Черкаської
обласної ради протоколює засідання член постійної комісії Калініченко К.С.
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Порядок денний:
1. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради
України
Доповідає:
Сімушіна
- заступник начальника Управління освіти і науки
Оксана Іванівна
облдержадміністрації
2. Про обласну соціальну програму запобігання та протидії
домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період
до 2025 року
Доповідає:
Солодкий
- начальник Управління у справах сім’ї, молоді та
Іван Володимирович
спорту облдержадміністрації
3. Про комплексну програму розвитку та функціонування української
мови в усіх сферах суспільного життя Черкаської області на 2021-2025 роки
Доповідає:
Фіть
- начальник Управління культури та охорони
Людмила Володимирівна
культурної спадщини облдержадміністрації
4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 08.09.2010
№36-45/V "Про заснування обласної премії для молоді за особливі заслуги у
розбудові молодіжної політики в області"
Доповідає:
Солодкий
- начальник Управління у справах сім’ї, молоді та
Іван Володимирович
спорту облдержадміністрації
5. Про внесення змін у пункти 4, 6-10 додатку до Програми розвитку
інформаційного простору Черкаської області на 2019 - 2023 роки
Доповідає:
Марунчак
в.о
начальника
управління
комунікацій
Юлія Віталіївна
облдержадміністрації
Голосування за порядок денний:
"За" - 4 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
1. СЛУХАЛИ:
Сімушіну О. І., яка зазначила, що на розгляд комісії пропонуються
кандидатури Огданської Людмили Олександрівни - вихователя-методиста
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №22 «Жайворонок»
Черкаської міської ради; Пентій Ольги Василівни - завідувача дошкільного
навчального закладу ясла-садок комбінованого типу №18 м. Умань та
Тимофієвої Лариси Григорівни - завідувача дошкільного навчального
закладу №18 "Чебурашка" (ясла-садок комбінованого типу) Смілянської
міської ради. для присудження Премії Верховної Ради України педагогічним
працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної
(професійно-технічної) та позашкільної освіти за особливі успіхи у
здійсненні навчання і виховання дітей. Поінформувала про виробничі,
наукові, інші досягнення кандидатів та відмітила, що всі вони досвідчені
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педагоги мають стаж роботи понад 40 років. Запропонувала кожному з
кандидатів коротко презентувати себе членам постійної комісії.
Інформації додаються.
ВИСТУПИЛИ:
Огданська Л. О., Пентій О. В., Тимофієва Л. Г., які поінформували
членів постійної комісії про свої досягнення, здобутки та цікаві моменти, які
відбувалися під час педагогічної діяльності.
ВИРІШИЛИ:
1. Пропонувати для присудження Премії Верховної Ради України
педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої,
професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти за особливі
успіхи у здійсненні навчання і виховання дітей кандидатуру Огданської
Людмили Олександрівни - вихователя-методиста дошкільного навчального
закладу (ясла-садок) №22 «Жайворонок» Черкаської міської ради.
2. Внести на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення обласної
ради "Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України".
3. Рекомендувати Управлінню освіти і науки обласної державної
адміністрації підготувати клопотання щодо нагородження Почесною
грамотою Черкаської обласної ради Пентій Ольги Василівни - завідувача
дошкільного навчального закладу ясла-садок комбінованого типу №18
м. Умань та Тимофієвої Лариси Григорівни - завідувача дошкільного
навчального закладу №18 "Чебурашка" (ясла-садок комбінованого типу)
Смілянської міської ради.
Висновок додається.
Голосування: "За" - 4 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
2. СЛУХАЛИ:
Солодкого І. В., який поінформував про проєкт рішення обласної ради
"Про обласну соціальну програму запобігання та протидії домашньому
насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року " та
зазначив, що підставою підготовки даного проєкту рішення є необхідність
удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та
насильству за ознакою статі в умовах децентралізації, а також підвищення
ефективності взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, громадськості.
Проєкт рішення додається.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про обласну
соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та
насильству за ознакою статі на період до 2025 року" та рекомендувати до
розгляду на пленарному засіданні обласної ради.
Висновок додається.
Голосування: "За" - 4 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
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3. СЛУХАЛИ:
Фіть Л. В., яка поінформувала про проєкт рішення обласної ради "Про
комплексну програму розвитку та функціонування української мови в усіх
сферах суспільного життя Черкаської області на 2021-2025 роки" та
зазначила, що даний проєкт рішення підготовлено з метою забезпечення
додержання конституційних гарантій і створення умов для всебічного
розвитку
і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного
життя на всій території Черкаської області, розширення сфери вживання
державної мови, виховання любові, поваги, шанобливого ставлення до неї у
жителів області, визначення стратегічних пріоритетів та орієнтирів у
подоланні деформацій національного мовно-культурного та мовноінформаційного простору; забезпечення мовних прав громадян.
Проєкт рішення додається.
ВИСТУПИВ:
Коваль В.В., який зачитав пропозиції депутатської фракції політичної
партії "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" до комплексної програми
розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного
життя Черкаської області на 2021-2025 роки.
Пропозиції додаються.
Голосування за озвучені Ковалем В.В. зміни:
"За" - 4 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати проєкт рішення обласної ради "Про комплексну
програму розвитку та функціонування української мови в усіх сферах
суспільного життя Черкаської області на 2021-2025 роки" із такими змінами:
1. В Паспорті програми визначити відповідальним виконавцем
Управління комунікацій Черкаської обласної державної адміністрації.
2. До розділу "Моніторингові дослідження та контроль за
функціонуванням і розвитком української мови" додати пункт: "Проведення
роз’яснювальної роботи серед суб’єктів господарювання щодо неухильного
дотримання норм Закону України "Про забезпечення функціонування
української мови як державної".
Виконавець – Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної
державної адміністрації.
3. До розділу "Домінування української мови в інформаційному
середовищі" додати пункт: "Збільшення обсягу та поширення в Інтернетмережі інформаційно-довідкового, промоційного контенту про область
української мовою".
Виконавець – Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної
державної адміністрації.
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4. До розділу "Зміцнення статусу української мови як державної"
додати пункт: "Розробка та впровадження для вільного доступу он-лайн
курсів вивчення, покращення рівня знань з української мови, розробка
відповідного мобільного додатку".
Виконавці – Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації,
Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної
адміністрації."
2. Рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради
проект рішення обласної ради "Про комплексну програму розвитку та
функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя
Черкаської області на 2021-2025 роки" зі змінами.
Висновок додається.
Голосування:
"За" - 4 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували"- 0.
4. СЛУХАЛИ:
Солодкого І. В., який поінформував про проєкт рішення обласної ради
"Про внесення змін до рішення обласної ради від 08.09.2010 №36-45/V "Про
заснування обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові
молодіжної політики в області" та зазначив, що зміни вносяться у Положення
про обласну премію та у додаток 2 "Склад комісії з розгляду клопотань
кандидатів на здобуття обласної премії для молоді за особливі заслуги у
розбудові молодіжної політики в області" у зв’язку з кадровими змінами в
місцевих органах виконавчої влади та структурних підрозділах
облдержадміністрації.
Проєкт рішення додається.
ВИСТУПИВ:
Сущенка Р.В., який зачитав зміни до проєкту рішення обласної ради
"Про внесення змін до рішення обласної ради від 08.09.2010 №36-45/V "Про
заснування обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові
молодіжної політики в області" підготовлені виконавчим апаратом обласної
ради.
Зміни підготовлені виконавчим апаратом обласної ради додаються.
Голосування за зміни, запропоновані виконавчим апаратом обласної
ради:
"За" - 4 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення
змін до рішення обласної ради від 08.09.2010 №36-45/V "Про заснування
обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної
політики в області" з урахуванням змін підготовлених виконавчим апаратом
обласної ради та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні
обласної ради.
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Висновок додається.
Голосування: "За" - 4 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
5. СЛУХАЛИ:
Марунчак Ю.В., яка поінформувала про проєкт рішення обласної ради
"Про внесення змін у пункти 4, 6-10 додатку до Програми розвитку
інформаційного простору Черкаської області на 2019 - 2023 роки" та
зазначила, що в зазначених пунктах замість Управління комунікацій
облдержадміністрації зазначається Управління культури та охорони
культурної спадщини облдержадміністрації.
Проєкт рішення додається.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення
змін у пункти 4, 6-10 додатку до Програми розвитку інформаційного
простору Черкаської області на 2019 - 2023 роки" та рекомендувати до
розгляду на пленарному засіданні обласної ради.
Висновок додається.
Голосування: "За" - 4 , "Проти" -0 , "Утримались" - 0, "Не голосували" - 0.
Данилевський В.В., повідомив, що на засіданні постійної комісії
присутній директор Черкаського академічного обласного українського
музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка Ластівка П.П. та надав
йому слово.
Ластівка П.П. поінформував про те що в травні 2022 року Черкаський
академічний
обласний
український
музично-драматичний
театр
імені Т.Г. Шевченка планує провести Міжнародний театральний фестиваль
"Сцена людства" на підтримку провінційних театрів та театрів громад.
Зазначив, що в рамках даного фестивалю також планується проведення
фестивалю дитячих театрів та звернувся до депутатів обласної ради з
проханням підтримати проведення даного заходу. Попросив звернути увагу
на бюджет театру, який, у зв’язку з карантинними обмеженнями, був
зменшений, що призвело до того, що на виплату заробітної плати на один
місяць поточного року коштів не вистачає.
Коваль В.В., який зазначив, що ситуація з фінансуванням ідентична не
тільки в галузях культури та освіти, а також і в галузі медицини та порадив
директору театру звернутись для вирішення питання до профільного
управління.
Сущенко Р.В., який повідомив, що звернеться до членів політичної
партії "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" з інших регіонів, депутатів
обласної ради з проханням долучитися до
проведення театрального
фестивалю в Черкаській області.
Фіть Л. В., яка зазначила, що Міністерство культури України готове
підтримати проведення театрального фестивалю, але йому важливо бачити
підтримку даного заходу на місцевому рівні.
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Данилевський В.В. зазначив, що ініціатива директора театру
приваблива, але спершу такі питання потрібно вирішувати з Управлінням
культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації.
Висновки та рекомендації з цього питання комісією не приймалися.

Голова постійної комісії

В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ

Член постійної комісії

К. КАЛІНІЧЕНКО

