
ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

06.09.2021 м. Черкаси № 7/1 

 

Про прийняття з державної  

власності цілісних майнових  

комплексів державних закладів  

професійної (професійно-технічної)  

освіти у спільну власність  

територіальних громад сіл, селищ,  

міст Черкаської області 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве 

самоврядування            в Україні", статті 14 Регламенту Черкаської обласної 

ради VIII скликання, постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, 

культури, молодіжної політики та спорту розглянула на засіданні проєкт 

рішення обласної ради "Про прийняття з державної власності цілісних 

майнових комплексів державних закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області". 

 

Заслухавши інформацію начальника управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області виконавчого апарату обласної ради 

Бондаренка І. І. постійна комісія вирішила: 
 

 враховуючи необхідність детальнішого вивчення питання не 

рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проєкт рішення обласної 

ради "Про прийняття з державної власності цілісних майнових комплексів 

державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області". 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 



 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

06.09.2021 м. Черкаси № 7/2 

 

Про затвердження техніко- 

економічного обґрунтування  

доцільності передачі цілісного  

майнового комплексу Черкаського  

державного бізнес-коледжу  

з державної власності у спільну 

власність територіальних громад сіл,  

селищ, міст Черкаської області 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве 

самоврядування            в Україні", статті 14 Регламенту Черкаської обласної 

ради VIII скликання, постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, 

культури, молодіжної політики та спорту розглянула на засіданні проєкт 

рішення обласної ради "Про затвердження техніко-економічного 

обґрунтування доцільності передачі цілісного майнового комплексу 

Черкаського державного бізнес-коледжу з державної власності у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області". 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 

об’єктами спільної власності територіальних громад області виконавчого 

апарту обласної ради Бондаренка І. І. постійна комісія вирішила: 
  

 підтримати проєкт рішення обласної ради "Про затвердження техніко-

економічного обґрунтування доцільності передачі цілісного майнового 

комплексу Черкаського державного бізнес-коледжу з державної власності у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області" 

та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради. 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 



 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

06.09.2021 м. Черкаси № 7/3 

 

Про затвердження техніко- 

економічного обґрунтування  

доцільності передачі цілісного  

майнового комплексу Черкаського  

художньо-технічного коледжу  

з державної власності у спільну  

власність територіальних громад сіл,  

селищ, міст Черкаської області 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве 

самоврядування            в Україні", статті 14 Регламенту Черкаської обласної 

ради VIII скликання, постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, 

культури, молодіжної політики та спорту розглянула на засіданні проєкт 

рішення обласної ради "Про затвердження техніко-економічного 

обґрунтування доцільності передачі цілісного майнового комплексу 

Черкаського художньо-технічного коледжу з державної власності у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області". 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 

об’єктами спільної власності територіальних громад області виконавчого 

апарту обласної ради Бондаренка І. І. постійна комісія вирішила: 

 

 підтримати проєкт рішення обласної ради "Про затвердження 

техніко-економічного обґрунтування доцільності передачі цілісного 

майнового комплексу Черкаського художньо-технічного коледжу з 

державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області" та рекомендувати до розгляду на пленарному 

засіданні обласної ради. 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 



 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

06.09.2021 м. Черкаси № 7/4 

 

Про стан виконання Програми  

розвитку туризму Черкаської  

області на 2018 – 2020 роки 

 

 

Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

в Україні", частини 6 Положення про постійні комісії Черкаської обласної 

ради, затвердженого рішенням обласної ради від 21.12.2020 №3-8/VIII, 

заслухавши інформацію директора Департаменту регіонального розвитку 

облдержадміністрації Стеценка В. Б.  про стан виконання Програми розвитку 

туризму Черкаської області на 2018 – 2020 роки, постійна комісія  обласної 

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

вирішила: 
 

інформацію про виконання рішення обласної ради від 21.09.2018                 

№24-52/VII "Про Програму розвитку туризму Черкаської області на 2018 – 

2020 роки" взяти до відома та погодити зняття з контролю в постійній комісії 

у зв’язку із закінченням терміну дії. 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

06.09.2021 м. Черкаси № 7/5 

 

Про внесення змін до Програми  

розвитку туризму Черкаської  

області на 2021 – 2025 роки 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

в Україні", статті 14 Регламенту Черкаської обласної ради VIII скликання, 

постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради 

"Про внесення змін до Програми розвитку туризму Черкаської області на 

2021 – 2025 роки ", внесений обласною державною адміністрацією. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

регіонального розвитку облдержадміністрації  Стеценка В. Б. постійна 

комісія вирішила: 
 

підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до 

Програми розвитку туризму Черкаської області на 2021 – 2025 роки" та 

рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради. 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 

 

 

 

 



 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

06.09.2021 м. Черкаси № 7/6 

 

Про стан виконання Програми  

економічного і соціального розвитку    

Черкаської області на 2020 рік 

 

 

Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

в Україні", частини 6 Положення про постійні комісії Черкаської обласної 

ради, затвердженого рішенням обласної ради від 21.12.2020 №3-8/VIII, 

заслухавши інформацію директора Департаменту регіонального розвитку 

облдержадміністрації Стеценка В. Б. про стан виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2020 рік, постійна 

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

та спорту вирішила: 

1. Інформацію про стан виконання Програми економічного і 

соціального розвитку Черкаської області на 2020 рік взяти до відома. 

2.  Погодити зняття з контролю в постійній комісії рішення обласної 

ради від 12.03.2020 №36-49/VII "Про Програму економічного і соціального 

розвитку Черкаської області на 2020 рік" у зв’язку із закінченням терміну дії. 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 

 

 

 

 



 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

06.09.2021 м. Черкаси № 7/7 

 

Про внесення змін до Програми  

економічного і соціального розвитку  

Черкаської області на 2021 рік 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

в Україні", статті 14 Регламенту Черкаської обласної ради VIII скликання, 

постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради 

"Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Черкаської області на 2021 рік ", внесений обласною державною 

адміністрацією. 
 

За результатами розгляду та обговорення інформації директора 

Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації  Стеценка В. Б., 

проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до Програми економічного 

і соціального розвитку Черкаської області на 2021 рік" не набрав необхідної 

кількості голосів на підтримку. 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

06.09.2021 м. Черкаси № 7/8 

 

 

Про внесення змін у додаток                  

до обласної програми 

підтримки закладів вищої 

освіти Черкаської області на 

2015-2024 роки 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве 

самоврядування            в Україні", статті 14 Регламенту Черкаської обласної 

ради VIII скликання, постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, 

культури, молодіжної політики та спорту розглянула на засіданні проєкт 

рішення обласної ради "Про внесення змін у додаток до обласної програми 

підтримки закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки", 

внесений обласною державною адміністрацією. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу 

вищої,  професійно -технічної освіти та фінансового забезпечення  

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації Ткаченко В. І.  

постійна комісія вирішила: 
 

 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. 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 



 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

06.09.2021 м. Черкаси № 7/9 

 

Про новий склад конкурсної  

комісії з присудження  

Всеукраїнської літературної  

премії імені Василя Симоненка 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

в Україні", статті 14 Регламенту Черкаської обласної ради VIII скликання, 

постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради 

"Про новий склад конкурсної комісії з присудження Всеукраїнської 

літературної премії імені Василя Симоненка", внесений обласною державною 

адміністрацією. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Управління 

культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації                          

Шабатіна О. О. постійна комісія вирішила: 
 

підтримати проєкт рішення обласної ради "Про новий склад конкурсної 

комісії з присудження Всеукраїнської літературної премії імені Василя 

Симоненка" та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної 

ради. 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 

 

 



 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

06.09.2021 м. Черкаси № 7/10 

 

 

Про Програму підтримки діяльності  

осередків національних творчих спілок  

Черкаської області на 2022-2026 роки 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

в Україні", статті 14 Регламенту Черкаської обласної ради VIII скликання, 

постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради 

"Про Програму підтримки діяльності осередків національних творчих спілок 

Черкаської області на 2022-2026 роки", внесений обласною державною 

адміністрацією. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Управління 

культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації                          

Шабатіна О. О. постійна комісія вирішила: 
 

підтримати проєкт рішення обласної ради "Про Програму підтримки 

діяльності осередків національних творчих спілок Черкаської області на 

2022-2026 роки" та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні 

обласної ради. 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 

 

 



 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

06.09.2021 м. Черкаси № 7/11 

 

Про внесення змін до рішення  

обласної ради від 03.03.2006  

№27-14/IV "Про встановлення  

обласних персональних стипендій" 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве 

самоврядування            в Україні", статті 14 Регламенту Черкаської обласної 

ради VIII скликання, постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, 

культури, молодіжної політики та спорту розглянула на засіданні проєкт 

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

03.03.2006 №27-14/IV "Про встановлення обласних персональних стипендій", 

внесений обласною державною адміністрацією. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Управління 

культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації                          

Шабатіна О. О. постійна комісія вирішила: 
 

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

рішення обласної ради від 03.03.2006 №27-14/IV "Про встановлення 

обласних персональних стипендій" зі змінами до Положення про обласні 

персональні стипендії письменникам Черкащини, виклавши пункт 8  в такій 

редакції: 

 "8. Стипендії призначаються спільним розпорядженням Черкаської 

обласної державної адміністрації та Черкаської обласної ради на підставі 

протоколу засідання комісії. 

Голова обласної ради, голова обласної державної адміністрації або за їх 

дорученням відповідно перші заступники чи заступники вручають особам 

яким призначено стипендії відповідні сертифікати. 

Підготовка проєкту спільного розпорядження, виготовлення 

сертифікатів покладається на Управління культури та охорони культурної 

спадщини Черкаської обласної державної адміністрації." 

2. Рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради 

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

від 03.03.2006 №27-14/IV "Про встановлення обласних персональних 

стипендій". 

 



 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

06.09.2021 м. Черкаси № 7/12 

 

 

Про призначення Ткаченка О.В.   

на посаду директора комунального  

закладу «Корсунь-Шевченківський  

багатопрофільний навчально- 

реабілітаційний центр «Надія»  

Черкаської обласної ради» 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве 

самоврядування            в Україні", статті 14 Регламенту Черкаської обласної 

ради VIII скликання, постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, 

культури, молодіжної політики та спорту розглянула на засіданні проєкт 

рішення обласної ради "Про призначення Ткаченка О.В.  на посаду директора 

комунального закладу "Корсунь-Шевченківський багатопрофільний 

навчально-реабілітаційний центр "Надія" Черкаської обласної ради". 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 

юридичного забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату 

обласної ради Мазур Л.О.  постійна комісія вирішила: 
 

1. Підтримати кандидатуру Ткаченка Олександра Васильовича на 

посаду директора комунального закладу "Корсунь-Шевченківський 

багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр "Надія" Черкаської 

обласної ради", проєкт рішення обласної ради "Про призначення                        

Ткаченка О.В.  на посаду директора комунального закладу "Корсунь-

Шевченківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр "Надія". 

2. Рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради 

проєкт рішення обласної ради "Про призначення Ткаченка О.В. на посаду 

директора комунального закладу "Корсунь-Шевченківський 

багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр "Надія". 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  



 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

06.09.2021 м. Черкаси № 7/13 

 

 

Про затвердження Концепції   

розвитку цифрових компетентностей 

жителів Черкаської області 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве 

самоврядування            в Україні", статті 14 Регламенту Черкаської обласної 

ради VIII скликання, постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, 

культури, молодіжної політики та спорту розглянула на засіданні проєкт 

рішення обласної ради "Про затвердження Концепції розвитку цифрових 

компетентностей жителів Черкаської області", внесений обласною 

державною адміністрацією. 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Відділу з питань 

цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації  

облдержадміністрації  Хулапа  Д. І. постійна комісія вирішила: 

1. Підтримати проєкт рішення обласної ради "Про затвердження 

Концепції розвитку цифрових компетентностей жителів Черкаської області" 

із зауваженнями членів постійної комісії та рекомендувати до розгляду на 

пленарному засіданні обласної ради. 

2. Інформацію Відділу з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій та цифровізації облдержадміністрації щодо врахування в 

Концепції зауважень заслухати на засіданні постійної комісії обласної ради з 

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

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 


