
ПРОЄКТ 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

 

11.02.2021 м. Черкаси № 2/1 

 

Про Програму 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 з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та 

спорту розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради "Про Програму 

економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2021 рік", 

внесений обласною державною адміністрацією. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

регіонального розвитку обласної державної адміністрації Стеценка В.Б. 

постійна комісія вирішила: 

підтримати проєкт рішення обласної ради "Про Програму економічного 

і соціального розвитку Черкаської області на 2021 рік" та рекомендувати до 

розгляду на пленарному засіданні обласної ради. 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

 

11.02.2021 м. Черкаси № 2/2 

 

Про План реалізації Стратегії  

розвитку Черкаської області  

на період 2021-2023 роки 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

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

постійна комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та 

спорту розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради "Про План 

реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2023 роки", 

внесений обласною державною адміністрацією (лист від 23.12.2020 

№23424/01/01-57, доповнення від 15.01.2021 №902/01/01-56). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

регіонального розвитку обласної державної адміністрації Стеценка В.Б. 

постійна комісія вирішила: 

підтримати проєкт рішення обласної ради "Про План реалізації 

Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2023 роки" та 

рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради. 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

 

11.02.2021 м. Черкаси № 2/3 

 

Про Програму 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 з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та 

спорту розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради "Про Програму 

розвитку туризму Черкаської області на 2021 – 2025 роки", внесений 

обласною державною адміністрацією. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

регіонального розвитку обласної державної адміністрації Стеценка В.Б. 

постійна комісія вирішила: 

1. Підтримати проєкт рішення обласної ради "Про Програму розвитку 

туризму Черкаської області на 2021 – 2025 роки". 

2. Доручити Департаменту регіонального розвитку обласної державної 

адміністрації доопрацювати Програму розвитку туризму Черкаської області 

на 2021 – 2025 роки із врахуванням пропозицій членів постійної комісії  та 

після доопрацювання винести на розгляд обласної ради, як таку, що пройшла 

розгляд постійної комісії.  

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 

 



ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

 

11.02.2021 м. Черкаси № 2/4 

 

Про виконання рішення обласної ради  

від 03.02.2017 №12-2/VIІ "Про програму  

національно – патріотичного виховання  

дітей та молоді Черкаської області  

на 2017-2020 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 начальника управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту обласної державної адміністрації Солодкого І. В. про виконання 

рішення обласної ради від 03.02.2017 №12-2/VIІ "Про програму національно 

– патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області                                      

на 2017-2020 роки", постійна комісія  обласної ради з питань освіти, науки, 

культури, молодіжної політики та спорту вирішила: 

 

1. Інформацію  про виконання рішення обласної ради від 03.02.2017 

№12-2/VIІ "Про програму національно – патріотичного виховання дітей та 

молоді Черкаської області на 2017-2020 роки" взяти до відома. 

2. Погодити зняття з контролю в постійній комісії рішення обласної 

ради від 03.02.2017 №12-2/VIІ "Про програму національно – патріотичного 

виховання дітей та молоді Черкаської області на 2017-2020 роки"  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 

 

 

11.02.2021 м. Черкаси № 2/5 

 

Про затвердження обласної цільової  

програми національно-патріотичного  

виховання в Черкаській 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 з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та 

спорту розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради "Про 

затвердження обласної цільової програми національно-патріотичного 

виховання в Черкаській області на 2021-2025 роки", внесений обласною 

державною адміністрацією. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління                   

у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації                         

Солодкого І. В. постійна комісія вирішила: 

підтримати проєкт рішення обласної ради "Про затвердження обласної 

цільової програми національно-патріотичного виховання в Черкаській 

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 

 

 

11.02.2021 м. Черкаси № 2/6 

 

Про обласну цільову соціальну  

програму "Молодь Черкащини"  

на 2021 рік 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

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

постійна комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та 

спорту розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради "Про обласну 

цільову соціальну програму "Молодь Черкащини" на 2021 рік", внесений 

обласною державною адміністрацією. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління                             

у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації                         

Солодкого І. В. постійна комісія вирішила: 

 підтримати проєкт рішення обласної ради "Про обласну цільову 

соціальну програму "Молодь Черкащини" на 2021 рік" з доповненням 

завдань програми щодо забезпечення діяльності комунальної установи 

"Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр" 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 

 

 

11.02.2021 м. Черкаси № 2/7 

 

Про обласну соціальну  

програму протидії торгівлі  

людьми на 2021 рік 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

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

постійна комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та 

спорту розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради "Про обласну 

соціальну програму протидії торгівлі людьми на 2021 рік", внесений 

обласною державною адміністрацією. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління                 

у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації                         

Солодкого І. В. постійна комісія вирішила: 

підтримати проєкт рішення обласної ради "Про обласну соціальну 

програму протидії торгівлі людьми на 2021 рік" 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 

 

 

11.02.2021 м. Черкаси № 2/8 

 

Про внесення змін до рішення  

обласної ради від 19.02.2016  

№ 3-17/VII "Про обласну  

програму "Шкільний автобус"  

на 2016-2020 роки" 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

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

постійна комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та 

спорту розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради "Про внесення 

змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-17/VII "Про обласну 

програму "Шкільний автобус" на 2016-2020 роки", внесений обласною 

державною адміністрацією. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації  Сімушіної О. І. 

постійна комісія вирішила: 

підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-17/VII "Про обласну програму 

"Шкільний автобус" на 2016-2020 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 

 

 

11.02.2021 м. Черкаси № 2/9 

 

Про внесення змін до 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" 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

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

постійна комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та 

спорту розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради "Про внесення 

змін до 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", внесений обласною державною 

адміністрацією. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації  Сімушіної О. І. 

постійна комісія вирішила: 

підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до 

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" 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 

 

 

11.02.2021 м. Черкаси № 2/10 

 

Про внесення змін до рішення  

обласної ради від 14.12.2011 №10-3/VІ  

"Про обласну програму підвищення  

якості шкільної природничо-математичної  

освіти на період до 2021 року" 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

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

постійна комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та 

спорту розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради "Про внесення 

змін до рішення обласної ради від 14.12.2011 №10-3/VІ "Про обласну 

програму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на 

період до 2021 року", внесений обласною державною адміністрацією. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації  Сімушіної О. І. 

постійна комісія вирішила: 

підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 14.12.2011 №10-3/VІ "Про обласну програму 

підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 

2021 року"  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 

 

 

11.02.2021 м. Черкаси № 2/11 

 

Про внесення змін до рішення  

обласної ради від 07.10.2016 №9-2/VІІ  

"Про обласну цільову програму  

"Інноваційні школи Черкащини"  

на період до 2020 року" 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

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

постійна комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та 

спорту розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради "Про внесення 

змін до рішення обласної ради від 07.10.2016 №9-2/VІІ "Про обласну цільову 

програму "Інноваційні школи Черкащини" на період до 2020 року", внесений 

обласною державною адміністрацією. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації  Сімушіної О. І. 

постійна комісія вирішила: 

підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 07.10.2016 №9-2/VІІ "Про обласну цільову 

програму "Інноваційні школи Черкащини" на період до 2020 року" 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 

 

 

11.02.2021 м. Черкаси № 2/12 

 

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 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 заступника начальника 

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації  Сімушіної О. І. 

постійна комісія вирішила: 

1. 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. 

2. Звернутись до Черкаської міської ради з пропозицією щодо 

співфінансування заходів, що передбачають забезпечення протипожежної 

безпеки у Черкаському політехнічному технікумі. 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 



 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

 

11.02.2021 м. Черкаси № 2/13 

 

Про внесення змін до рішення обласної  

ради від 07.10.2016 № 9-4/VІІ "Про  

програму розвитку фізичної культури  

і спорту в області на 2016 – 2020 роки" 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

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

постійна комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та 

спорту розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради "Про внесення 

змін до рішення обласної ради від 07.10.2016 № 9-4/VІІ "Про програму 

розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016 – 2020 роки", внесений 

обласною державною адміністрацією. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління                               

у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації                         

Солодкого І. В. постійна комісія вирішила: 

підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 07.10.2016 № 9-4/VІІ "Про програму розвитку 

фізичної культури і спорту в області на 2016 – 2020 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 

 

 

11.02.2021 м. Черкаси № 2/14 

 

Про внесення змін до рішення  

обласної ради від 25.03.2016  

№ 4-3/VII "Про обласну Програму  

оздоровлення та відпочинку дітей  

на 2016-2020 роки" 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

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

постійна комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та 

спорту розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради "Про внесення 

змін до рішення обласної ради від 25.03.2016 № 4-3/VII "Про обласну 

Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки", внесений 

обласною державною адміністрацією. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління                               

у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації                         

Солодкого І. В. постійна комісія вирішила: 

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

рішення обласної ради від 25.03.2016 № 4-3/VII "Про обласну Програму 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки". 

2. Рекомендувати управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту 

обласної державної адміністрації, в термін до засідання президії обласної 

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

рішення обласної ради від 25.03.2016 № 4-3/VII "Про обласну Програму 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки" з урахуванням 

зауважень членів постійної комісії та в разі внесення змін 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 

 

 

11.02.2021 м. Черкаси № 2/15 

 

Про внесення змін до складу комісії  

з проведення конкурсу на здобуття  

стипендії перспективним та провідним  

спортсменам області 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

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

постійна комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та 

спорту розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради "Про внесення 

змін до складу комісії з проведення конкурсу на здобуття стипендії 

перспективним та провідним спортсменам області", внесений обласною 

державною адміністрацією. 

 

Заслухавши інформацію начальника управління у справах сім’ї, молоді 

та спорту обласної державної адміністрації Солодкого І. В. постійна комісія 

вирішила: 

рекомендувати управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту обласної 

державної адміністрації підготувати нову редакцію проєкту рішення обласної 

ради "Про внесення змін до складу комісії з проведення конкурсу на здобуття 

стипендії перспективним та провідним спортсменам області" та внести в 

установленому порядку для розгляду на засіданні постійної  комісії та сесії 

обласної ради. 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 



 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

 

11.02.2021 м. Черкаси № 2/16 

 

Про внесення змін до рішення  

обласної ради від 30.01.2014  

№ 28-4/VI "Про обласну програму  

поліпшення кінообслуговування  

населення на 2014-2020 роки" 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

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

постійна комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та 

спорту розглянула на засіданні 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", 

внесений обласною державною адміністрацією. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Управління 

культури та охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації 

Фіть Л. В. постійна комісія вирішила: 

1. Рекомендувати Управлінню культури та охорони культурної 

спадщини обласної державної адміністрації підготувати  та внести на розгляд 

постійної комісії пропозиції щодо реорганізації комунального підприємства 

"ЧЕРКАСИОБЛКІНО". 

2. Після обговорення пропозицій щодо реорганізації комунального 

підприємства визначитись щодо проєкту 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". 

 

 

Секретар постійної  комісії                                      Т. ВОЛОЧАЙ  

 



 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

 

11.02.2021 м. Черкаси № 2/17 

 

Про внесення змін до складу конкурсної  

комісії з присудження обласної премії  

імені Порфирія Демуцького в галузі  

аматорської народної творчості 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

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

постійна комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та 

спорту розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради "Про внесення 

змін до складу конкурсної комісії з присудження обласної премії                            

імені Порфирія Демуцького в галузі аматорської народної творчості", 

внесений обласною державною адміністрацією. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Управління 

культури та охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації 

Фіть Л. В. постійна комісія вирішила: 

підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до 

складу конкурсної комісії з присудження обласної премії імені Порфирія 

Демуцького в галузі аматорської народної творчості" та рекомендувати до 

розгляду                     на пленарному засіданні обласної ради. 

 

 

 

Секретар постійної  комісії                                      Т. ВОЛОЧАЙ  

 

 

 

 



 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

 

11.02.2021 м. Черкаси № 2/18 

 

 

Про заснування стипендії голови  

Черкаської обласної ради  

обдарованим дітям області 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

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

постійна комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики                    

та спорту розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради "Про 

заснування стипендії голови Черкаської обласної ради обдарованим дітям 

області". 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації  Сімушіної О. І. 

постійна комісія вирішила: 

підтримати проєкт рішення обласної ради "Про заснування стипендії 

голови Черкаської обласної ради обдарованим дітям області"                                    

та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради. 

 

 

 

Секретар постійної  комісії                                      Т. ВОЛОЧАЙ  

 

 

 

 

 



 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

 

11.02.2021 м. Черкаси № 2/19 

 

Про виконання рішення обласної ради  

від 24.03.2017 № 13-2/VII "Про Програму  

підтримки української мови в Черкаській  

області на 2017 – 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 заступника начальника Управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації  Сімушіної О. І. про виконання рішення 

обласної ради від 24.03.2017 № 13-2/VII "Про Програму підтримки 

української мови в Черкаській області на 2017 – 2020 роки", постійна комісія  

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

спорту вирішила: 

 

1. Інформацію про виконання рішення обласної ради від 24.03.2017                  

№ 13-2/VII "Про Програму підтримки української мови в Черкаській області 

на 2017 – 2020 роки"  взяти до відома. 

2. Погодити зняття з контролю в постійній комісії рішення обласної 

ради від 24.03.2017 № 13-2/VII "Про Програму підтримки української мови                     

в Черкаській області на 2017 – 2020 роки" у зв’язку із закінченням терміну 

дії. 

3. Рекомендувати обласній державній адміністрації протягом місяця 

підготувати комплексну програму розвитку та функціонування  української 

мови в усіх сферах суспільного життя Черкаської області та внести в 

установленому порядку на розгляд обласної ради. 

 

 

 

 

Секретар постійної  комісії                                      Т. ВОЛОЧАЙ  

 



 

 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

 

11.02.2021 м. Черкаси № 2/20 

 

Про хід виконання рішення обласної  

ради від 24.03.2017 № 13-3/VІІ "Про  

Програму підготовки та відзначення  

100-річчя подій Української революції  

1917–1921 років на 2017 – 2021 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 начальника Управління культури та охорони 

культурної спадщини обласної державної адміністрації Фіть Л. В. про хід 

виконання рішення обласної ради від 24.03.2017 № 13-3/VІІ "Про Програму 

підготовки та відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 

років на 2017 – 2021 роки", постійна комісія  обласної ради з питань освіти, 

науки, культури, молодіжної політики та спорту вирішила: 

 

1. Інформацію  про хід виконання рішення обласної ради від 24.03.2017 

№13-3/VІІ "Про Програму підготовки та відзначення 100-річчя подій 

Української революції 1917–1921 років на 2017 – 2021 роки" взяти до відома. 

2. Продовжити контроль за виконанням рішення обласної ради                  

від 24.03.2017 № 13-3/VІІ "Про Програму підготовки та відзначення 100-

річчя подій Української революції 1917–1921 років на 2017 – 2021 роки". 

 

 

 

Секретар постійної  комісії                                      Т. ВОЛОЧАЙ  

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

 

11.02.2021 м. Черкаси № 2/21 

 

Про план роботи Черкаської  

обласної ради на 2021 рік 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

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

постійна комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та 

спорту розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради "Про план 

роботи Черкаської обласної ради на 2021 рік". 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника організаційного 

відділу виконавчого апарату Черкаської обласної ради  Бреус  О. В. постійна 

комісія вирішила: 

підтримати проєкт рішення обласної ради "Про план роботи Черкаської 

обласної ради на 2021 рік" та рекомендувати до розгляду на пленарному 

засіданні обласної ради. 

 

 

 

Секретар постійної  комісії                                      Т. ВОЛОЧАЙ  

 

 

 

 

 



 

 


