
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про порушення клопотання щодо присудження 
Премії Верховної Ради України Л. Січкар 

 

 
Керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про Премію Верховної Ради України 
педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної) та позашкільної освіти, затвердженим Постановою Верховної 
Ради України від 14 вересня 2006 року № 131-V (зі змінами), з метою стимулювання 
педагогічної творчості, підвищення якості освіти і виховання дітей, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
порушити клопотання перед Верховною Радою України про присудження 

Премії Верховної Ради України СІЧКАР Любові Іванівні, директору Полтавського 
навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради, за розроблення і 
впровадження нових технологій, оновлення змісту і методичного забезпечення 
навчального процесу, які сприяють підвищенню якості освіти і виховання, за 
створення умов для здобуття якісної освіти дітьми зі складними комплексними 
порушеннями. 
 
 
 
         ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про порушення клопотання щодо присудження 

Премії Верховної Ради України Л. Січкар» 

 

Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань освіти, 

науки та культури. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: стимулювання педагогічної творчості, підвищення якості освіти і 

виховання дітей. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено на підставі листа Департаменту освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації від 03.03.2021 

№ 1590/02.02-47 щодо висунення кандидатури на відзначення Премією 

Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти 

(далі – Премія). 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Згідно з листом Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки 

та інновацій від 05 лютого 2021 року № 04-24/3-2021/27651 кандидатуру 

претендента на присудження Премії необхідно затвердити рішенням сесії 

обласної ради. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення рекомендується порушити клопотання перед 

Верховною Радою України про присудження Премії Січкар Любові Іванівні – 

директору Полтавського навчально-реабілітаційного центру Полтавської 

обласної ради. 

 

 

4. Правові аспекти 

 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Положення про Премію Верховної Ради України педагогічним 

працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) та позашкільної освіти, затверджене Постановою 

Верховної Ради України від 14 вересня 2006 року № 131-V (зі змінами). 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Прийняття рішення не потребує залучення коштів обласного бюджету. 
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6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Кандидатуру Л. Січкар для присудження Премії розглянуто та погоджено 

на засіданні постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури 

26 березня 2021 року. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проведено громадське обговорення кандидатури Л. Січкар членами 

трудового колективу Полтавського навчально-реабілітаційного центру 

Полтавської обласної ради із залученням педагогічної громадськості. 

Клопотання трудового колективу про присудження Премії Л. Січкар внесено до 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації 

22.02.2021. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які містять ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття рішення сприятиме піднесенню ролі та авторитету вчителя в 

суспільстві, заохочення педагогічних працівників до творчої, результативної 

праці та підвищення престижності педагогічної професії. 

 

 

 

Голова постійної комісії 

обласної ради з питань освіти, 

науки та культури О. ДІДЕНКО 

 


