
ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 
 

 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/1 

 

 

Про внесення змін до рішення  

обласної ради від 24.12.2020  

№4-8/VIII "Про обласний бюджет  

Черкаської області на 2021 рік" 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

в Україні", пункту 8 статті 14 Регламенту Черкаської обласної ради, 

затвердженого рішенням обласної ради від 21.12.2020 №3-7/VIII, 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 24.12.2020 №4-8/VIII "Про обласний бюджет 

Черкаської області на 2021 рік", внесений обласною державною 

адміністрацією (лист від 19.04.2021 №8608/01/01-56). 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

фінансів облдержадміністрації  Кравченко Н.М. постійна комісія вирішила: 

підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін                                

до рішення обласної ради від 24.12.2020 №4-8/VIII "Про обласний бюджет 

Черкаської області 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 
 

 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/2 

 

Про зміну найменування  

УМАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО  

МУЗИЧНОГО КОЛЕДЖУ  

ІМ. П.Д. ДЕМУЦЬКОГО 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування            

в Україні", пункту 8 статті 14 Регламенту Черкаської обласної ради, 

затвердженого рішенням обласної ради від 21.12.2020 №3-7/VIII, постійна 

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

розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради "Про зміну 

найменування УМАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО МУЗИЧНОГО КОЛЕДЖУ                  

ІМ. П.Д. ДЕМУЦЬКОГО". 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу 

з питань оренди управління об’єктами спільної власності територіальних 

громад області виконавчого апарату обласної ради Нелезенко Н.П. постійна 

комісія вирішила: 

підтримати проєкт рішення обласної ради "Про зміну найменування 

УМАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО МУЗИЧНОГО КОЛЕДЖУ                                                

ІМ. П.Д. ДЕМУЦЬКОГО" 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 
 

 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/3 

 

Про зміну найменування  

КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО  

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

"УМАНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО- 

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ  

ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА" 

 

 

 Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве 

самоврядування            в Україні", пункту 8 статті 14 Регламенту Черкаської 

обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 21.12.2020 №3-

7/VIII, постійна комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради 

"Про зміну найменування КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ "УМАНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ                          

ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА". 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу 

з  питань оренди управління об’єктами спільної власності територіальних 

громад області виконавчого апарату обласної ради Нелезенко Н.П. постійна 

комісія вирішила: 

 підтримати проєкт рішення обласної ради "Про зміну найменування 

КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "УМАНСЬКИЙ 

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА"                      

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 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/4 

 

Про затвердження звіту за 2020 рік  

із проведення моніторингу виконання  

Плану реалізації Стратегії розвитку  

Черкаської області на період  

2018-2020 роки та звіту з оцінки  

результативності виконання Плану  

реалізації Стратегії розвитку Черкаської  

області на період 2018-2020 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 

затвердження звіту за 2020 рік із проведення моніторингу виконання Плану 

реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018-2020 роки                   

та звіту з оцінки результативності виконання Плану реалізації Стратегії 

розвитку Черкаської області на період 2018-2020 роки", 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 затвердження звіту                      

за 2020 рік із проведення моніторингу виконання Плану реалізації Стратегії 

розвитку Черкаської області на період 2018-2020 роки та звіту з оцінки 

результативності виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської 

області на період 2018-2020 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 

 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/5 

 

 

Про хід виконання рішення обласної  

ради від 07.10.2016 № 9-4/ VIІ "Про  

Програму розвитку фізичної культури  

і спорту області на 2016-2021 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 у справах сім’ї, молоді                        

та спорту обласної державної адміністрації Солодкого І. В.  про хід 

виконання рішення обласної ради від 07.10.2016 № 9-4/ VIІ "Про Програму 

розвитку фізичної культури і спорту області на 2016-2021 роки", постійна 

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

та спорту вирішила: 
 

інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 07.10.2016                   

№ 9-4/ VIІ "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту області                      

на 2016-2021 роки" взяти до відома та продовжити контроль за його 

виконанням. 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/6 

 

Про внесення змін до програми  

розвитку фізичної культури і спорту  

в області на 2016-2021 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 програми розвитку фізичної культури і спорту в області                                        

на 2016-2021 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 програми розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016-2021 

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 

 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/7 

 

 

Про хід виконання рішення обласної  

ради від 25.06.2015 №41-4/VI "Про  

обласну програму підтримки закладів  

вищої освіти Черкаської області  

на 2015-2024 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 хід виконання рішення 

обласної ради від 25.06.2015 №41-4/VI "Про обласну програму підтримки 

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

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

та спорту вирішила: 
 

інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 25.06.2015 

№41-4/VI "Про обласну програму підтримки закладів вищої освіти 

Черкаської області на 2015-2024 роки" взяти до відома та продовжити 

контроль за його виконанням. 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/8 

 

 

  

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 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". 

 

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 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 

 

 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/9 

 

 

Про хід виконання 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", частини 6 Положення про постійні комісії Черкаської обласної 

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

заслухавши  та обговоривши інформацію начальника відділу культурно-

освітньої роботи Управління культури та охорони культурної спадщини 

обласної державної адміністрації Товстопят Л. М. про виконання рішення 

обласної ради від 30.01.2014 № 28-4/VI "Про обласну програму поліпшення 

кінообслуговування населення на 2014-2020 роки", постійна комісія  обласної 

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

вирішила: 

 

інформацію про виконання рішення обласної ради від 30.01.2014                 

№ 28-4/VI "Про обласну програму поліпшення кінообслуговування 

населення на 2014-2020 роки" взяти до відома. 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/10 

 

 

 

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. 

За результатами розгляду та обговорення інформації начальника 

відділу культурно-освітньої роботи Управління культури та охорони 

культурної спадщини обласної державної адміністрації Товстопят Л. М., 

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" 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 

 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/11 

 

Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО  

ПІДПРИЄМСТВА "ЧЕРКАСИОБЛКІНО"  

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

 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 

реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЧЕРКАСИОБЛКІНО" 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ". 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника голови 

Черкаської обласної ради Сущенка Р. В. постійна комісія вирішила: 

підтримати проєкт рішення обласної ради "Про реорганізацію 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЧЕРКАСИОБЛКІНО" ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ" 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 

 

 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/12 

 

Про внесення змін до рішення обласної  

ради від 26.06.2012   № 16-10/VІ  

"Про заснування обласної 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 рішення обласної ради від 26.06.2012   № 16-10/VІ "Про 

заснування обласної стипендії перспективним та провідним спортсменам 

області", 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 26.06.2012 № 16-10/VІ "Про заснування 

обласної стипендії перспективним та провідним спортсменам 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 

 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/13 

 

Про внесення змін до рішення обласної  

ради від 19.02.2021 № 5-31/VIII "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 

внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2021 № 5-31/VIII "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 внесення змін                              

до рішення обласної ради від 19.02.2021 № 5-31/VIII "Про заснування 

стипендії голови Черкаської обласної ради обдарованим дітям 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 

 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/14 

 

Про заснування обласної премії  

молодим науковцям Черкащини 

 

 

 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 обласної премії молодим науковцям Черкащини". 

 

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 обласної 

премії молодим науковцям Черкащини" 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 

 

 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/15 

 

Про внесення змін до рішення  

обласної ради від 24.01.2020 №35-5/VII  

"Про комісію з присудження обласної  

премії імені Данила Нарбута" 

 

 

 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 24.01.2020 №35-5/VII "Про 

комісію                             з присудження обласної премії імені Данила 

Нарбута", внесений обласною державною адміністрацією. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 

культурно-освітньої роботи Управління культури та охорони культурної 

спадщини обласної державної адміністрації Товстопят Л. М. постійна комісія 

вирішила: 

підтримати проєкт рішення обласної ради "Про внесення змін                               

до рішення обласної ради від 24.01.2020 №35-5/VII "Про комісію                                        

з присудження обласної премії імені Данила Нарбута" 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 

 

 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/16 

 

 

Про хід виконання рішень  

Черкаської обласної ради,  

головним виконавцем яких  

є Управління культури та охорони  

культурної спадщини обласної  

державної адміністрації 

 

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 та обговоривши інформації начальника відділу культурно-

освітньої роботи Управління культури та охорони культурної спадщини 

обласної державної адміністрації Товстопят Л. М., постійна комісія  обласної 

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

вирішила: 

 

1. Інформацію про виконання рішення обласної ради від 22.11.2018          

№ 26-23/VIІ "Про Програму поповнення бібліотечних фондів у Черкаській 

області на 2018-2023 роки" взяти до відома та продовжити контроль за його 

виконанням. 

2. Інформацію про виконання рішення обласної ради від 08.09.2017 

№16-21/VІІ "Про Програму підтримки діяльності осередків національних 

творчих спілок Черкаської області на 2017-2021 роки" взяти до відома                           

та продовжити контроль за його виконанням. 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 



 

 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/17 

 

Про хід виконання рішень Черкаської  

обласної ради, головним виконавцем  

яких є Управління освіти і науки  

обласної державної адміністрації 

 

 

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 та обговоривши інформації заступника начальника Управління 

освіти і науки обласної державної адміністрації  Сімушіної О. І., постійна 

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

та спорту вирішила: 
 

1. Інформацію про хід виконання 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" взяти до відома                                  

та продовжити контроль за його виконанням. 

2. Інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 19.02.2016  

№3-17/VІІ "Про обласну програму „Шкільний автобус" на 2016-2020 роки" 

взяти до відома та продовжити контроль за його виконанням. 

3. Інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 07.10.2016 

№ 9-2/VІІ "Про обласну цільову програму "Інноваційні школи Черкащини"                

на період до 2020 року" взяти до відома та продовжити контроль за його 

виконанням. 

4. Інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 14.12.2011 

№10-3/VI "Про обласну програму підвищення якості шкільної природничо-

математичної освіти на період до 2021 року"  взяти до відома та продовжити 

контроль за його виконанням. 

5. Інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 14.12.2011 

№ 10-1/VІ "Про обласну програму розвитку дошкільної освіти на період                     

до 2022 року" взяти до відома та продовжити контроль за його виконанням. 

 



 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/18 

 

 

Про хід виконання рішень Черкаської  

обласної ради, головним виконавцем  

яких є Управління комунікацій обласної  

державної адміністрації 

 

 

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 та обговоривши інформації т.в.о начальника управління 

комунікацій обласної державної адміністрації  Марунчак Ю.В., постійна 

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

та спорту вирішила: 
 

1. Інформацію про виконання рішення обласної ради від 22.11.2018             

№26-22/VIІ "Про Програму розвитку інформаційного простору Черкаської 

області на 2019 - 2023 роки" взяти до відома та продовжити контроль за його 

виконанням. 

2. Інформацію про виконання рішення обласної ради від 24.04.2015                     

№ 39-3/VI "Про обласну програму розвитку громадянського суспільства              

на період до 2021 року" взяти до відома та продовжити контроль за його 

виконанням. 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 



 

 

 

 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/19 

 

 

Про хід виконання рішень Черкаської  

обласної ради, головним виконавцем  

яких є Управління у справах сім’ї,  

молоді та спорту обласної державної  

адміністрації 

 

 

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  та обговоривши інформації начальника управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації Солодкого І. В., 

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

політики та спорту вирішила: 
 

1. Інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 12.06.2020                   

№ 37-15/VII "Про обласну цільову соціальну програму підтримки сім’ї до 

2024 року" взяти до відома та продовжити контроль за його виконанням. 

2. Інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 22.12.2017          

№19-12/VIІ "Про обласну програму забезпечення молоді житлом                                       

на 2018 – 2022 роки" взяти до відома та продовжити контроль за його 

виконанням. 

3. Інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 25.03.2016      

№ 4-3/VII "Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-

2021 роки" взяти до відома та продовжити контроль за його виконанням. 

4. Інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 06.07.2018                 

№ 23-13/VIІ "Про програму розвитку боксу в Черкаській області на 2018 – 

2022 роки" взяти до відома та продовжити контроль за його виконанням. 



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

обласної державної адміністрації: 

подати пропозиції до наступної сесії обласної ради, щодо доцільності  

подальшого функціонування Програми розвитку боксу в Черкаській області 

на 2018 – 2022 роки; 

розглянути можливість проведення оздоровлення дітей на базі 

оздоровчих закладів Черкаської області з розрахунку, що на ці заклади буде 

спрямовано 50 відсотків видатків з обласного бюджету, передбачених на 

оплату путівок, в межах реалізації обласної Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2016-2021 роки. 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/20 

 

 

Про виконання рішень Черкаської  

обласної ради, головним виконавцем  

яких є Управління у справах сім’ї,  

молоді та спорту обласної державної  

адміністрації 

 

 

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 та обговоривши інформації начальника управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації Солодкого І. В., 

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

політики та спорту вирішила: 

1. Інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 07.10.2016 

№ 9-5/VII "Про затвердження обласної соціальної програми  протидії торгівлі 

людьми на період до 2020 року" взяти до відома та погодити зняття з 

контролю в постійній комісії у зв’язку із закінченням терміну дії. 

2. Інформацію про хід виконання рішення обласної ради від 28.12.2011 

№11-3/VI "Про програму розвитку футболу в Черкаській області на 2012 -

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 

 

 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/21 

 

 

Про виконання рішень Черкаської 

обласної ради, головним виконавцем  

яких є Управління охорони здоров’я  

обласної державної адміністрації 

 

 

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  та обговоривши інформації .в.о. начальника Управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації Бондар Т.О., постійна комісія  

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

спорту вирішила: 

1. Інформацію про виконання рішення обласної ради від 24.04.2015 

№39-5/VІ "Про обласну  програму профілактики та лікування 

стоматологічних захворювань на 2015-2020 роки" взяти до відома та 

погодити зняття                                 з контролю в постійній комісії у зв’язку із 

закінченням терміну дії. 

2. Інформацію про виконання рішення обласної ради від 28.08.2015                  

№42-5/VI "Про обласну Програму розвитку паліативної допомоги                                       

на 2015-2020 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 

 

 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/22 

 

 

Про виконання Обласної цільової  

програми забезпечення збереженості  

документів Національного архівного  

фонду на 2011 – 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 державного архіву Черкаської області 

Клименко Т. А. про виконання рішення обласної ради від 29.04.2011 № 5-

5/VI "Про обласну цільову програму забезпечення збереженості документів 

Національного архівного фонду на 2011 – 2020 роки", постійна комісія  

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

спорту вирішила: 

інформацію про виконання рішення обласної ради від 29.04.2011                   

№5-5/VI "Про обласну цільову програму забезпечення збереженості 

документів Національного архівного фонду на 2011 – 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 

 

 

19.04.2021 м. Черкаси № 5/23 

 

 

Про виконання рішення обласної ради  

від 07.10.2016 № 9-7/VIІ "Про Програму  

регулювання чисельності безпритульних  

тварин гуманними методами у Черкаській  

області на 2016-2020 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 інформації директора Департаменту інфраструктури та житлово-

комунального господарства обласної державної адміністрації Чубаня С. В., 

заступника директора Департаменту будівництва обласної державної 

адміністрації  Дмитренка В.І. про виконання рішення обласної ради від 

07.10.2016 № 9-7/VIІ "Про Програму регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами у Черкаській області на 2016-

2020 роки", постійна комісія  обласної ради з питань освіти, науки, культури, 

молодіжної політики та спорту вирішила: 

інформації про виконання рішення обласної ради від 07.10.2016                                   

№9-7/VIІ "Про Програму регулювання чисельності безпритульних тварин 

гуманними методами у Черкаській області на 2016-2020 роки" взяти до 

відома та погодити зняття з контролю в постійній комісії у зв’язку із 

закінченням терміну дії. 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  



 


