
ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 
 

 

19.02.2021 м. Черкаси № 4/1 

 

Про внесення змін до рішення  

обласної ради від 24.04.2015  

№ 39-3/VІ "Про обласну програму  

розвитку громадянського суспільства 

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 24.04.2015 № 39-3/VІ "Про обласну 

програму розвитку громадянського суспільства на період до 2021 року", 

внесений обласною державною адміністрацією. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію т.в.о начальника управління 

комунікацій обласної державної адміністрації  Марунчак Ю.В. постійна 

комісія вирішила: 

підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 24.04.2015 № 39-3/VІ "Про обласну програму 

розвитку громадянського суспільства 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 
 

 

19.02.2021 м. Черкаси № 4/2 

 

Про внесення змін  

у додаток до Програми  

розвитку інформаційного  

простору Черкаської області  

на 2019 – 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 

внесення змін у додаток до Програми розвитку інформаційного простору 

Черкаської області на 2019 – 2023 роки", внесений обласною державною 

адміністрацією. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника 

управління комунікацій обласної державної адміністрації  Шаповал О.М. 

постійна комісія вирішила: 

 підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін у 

додаток до Програми розвитку інформаційного простору Черкаської області 

на 2019 – 2023 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 
 

 

19.02.2021 м. Черкаси № 4/3 

 

Про внесення змін  

до Положення про обласну  

стипендію перспективним  

та провідним спортсменам 

 

 

 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 Положення про обласну стипендію перспективним та 

провідним спортсменам". 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління у 

справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації                     

Солодкого І. В. постійна комісія вирішила: 

 внести на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення обласної ради 

"Про внесення змін до Положення про обласну стипендію перспективним та 

провідним спортсменам" та рекомендувати до розгляду на пленарному 

засіданні обласної ради 19.02.2021. 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 


