
ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

28.05.2021 м. Черкаси № 6/1 

 

Про клопотання щодо присудження  

Премії Верховної Ради України 

 

 

 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 заслухавши та обговоривши інформацію заступника 

начальника Управління освіти і науки обласної державної адміністрації 

Сімушіної О. І., розглянувши кандидатури  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: 

Огданської Л. О., Пентій О. В., Тимофієвої Л. Г. та вирішила: 
 

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" 

(додається). 

3. Рекомендувати Управління 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. 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  



 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_____________                                                                               № ___________ 

ПРОЄКТ 

Вноситься постійною комісією  

обласної ради з питань  освіти, 

науки, культури, молодіжної 

політики та спорту 

Про клопотання щодо присудження 

Премії Верховної Ради України 

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні", постанови Верховної Ради України від 14.09.2006 № 131-V 

"Про встановлення щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним 

працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної)  та позашкільної освіти", обласна рада в и р і ш и л а: 

 

клопотати перед Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, 

науки та інновацій про направлення подання до Верховної Ради України 

щодо 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 

ОГДАНСЬКІЙ 

Людмилі Олександрівні 

– вихователю-методисту дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 22 «Жайворонок» 

Черкаської міської ради Черкаської області. 

 

Голова         А. ПІДГОРНИЙ 



ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

28.05.2021 м. Черкаси № 6/2 

 

Про обласну соціальну програму  

запобігання та протидії домашньому  

насильству та насильству за ознакою  

статі на період до 2025 року 

 

 

 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 обласну соціальну програму запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року", 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 запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за 

ознакою статі на період до 2025 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 

 

28.05.2021 м. Черкаси № 6/3 

 

 

Про комплексну програму розвитку  

та функціонування української мови  

в усіх сферах суспільного життя  

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 комплексну програму розвитку та функціонування української мови в 

усіх сферах суспільного життя Черкаської області на 2021-2025 роки", 

внесений обласною державною адміністрацією. 

Заслухавши та обговоривши інформації начальника Управління 

культури та охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації            

Фіть Л. В., члена постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 

культури, молодіжної політики та спорту Коваля В.В. постійна комісія 

вирішила: 

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 Інтернет-



мережі інформаційно-довідкового, промоційного контенту про область 

української мовою".  

 Виконавець – Департамент регіонального розвитку Черкаської 

обласної державної адміністрації. 

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. 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВОК 

постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки,  

культури, молодіжної політики та спорту 

 

28.05.2021 м. Черкаси № 6/4 

 

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" 

 

 

 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 08.09.2010 №36-45/V "Про 

заснування обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові 

молодіжної політики в області", внесений обласною державною 

адміністрацією. 

 

Заслухавши та обговоривши інформації начальника управління                           

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

Солодкого І. В., першого заступника голови обласної ради  Сущенка Р В. 

постійна комісія вирішила: 

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 (додаються) 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 

 

28.05.2021 м. Черкаси № 6/5 

 

Про внесення змін у пункти 4, 6-10  

додатку 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 обласної ради з питань освіти, науки, культури, молодіжної 

політики та спорту розглянула на засіданні проєкт рішення обласної ради 

"Про внесення змін у пункти 4, 6-10 додатку до Програми розвитку 

інформаційного простору Черкаської області на 2019 - 2023 роки", внесений 

обласною державною адміністрацією. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о начальника управління 

комунікацій обласної державної адміністрації  Марунчак Ю.В. постійна 

комісія вирішила: 

 

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. 

 

 

 

Голова постійної комісії     В. ДАНИЛЕВСЬКИЙ  

 

 

 

 


