
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 25 травня 2021 року з питання № 1 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 12 квітня 2018 року № 672 «Про заснування премій 

Полтавської обласної ради» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 12 квітня 2018 року № 672 «Про заснування премій 

Полтавської обласної ради». 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 25 травня 2021 року з питання № 2 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради «Про заснування щорічної премії 

ім. Сергія Гнойового та затвердження Положення про премію» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати пропозицію депутата обласної ради М. Кульчинського 

щодо заснування щорічної обласної премії імені Заслуженого художника 

України Сергія Гнойового у таких видах мистецтва: живопис, графіка, 

скульптура, декоративно-прикладне мистецтво та передбачити відповідні 

кошти в обласному бюджеті. 

2. Рекомендувати виконавчому апарату обласної ради спільно з 

профільними департаментами обласної державної адміністрації доопрацювати 

Положення про щорічну обласну премію імені Заслуженого художника України 

Сергія Гнойового та розглянути його на наступному засіданні постійної комісії 

обласної ради з питань освіти, науки та культури. 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

 

 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 25 травня 2021 року з питання № 3 порядку денного 

«Про інформацію директора комунального закладу «Полтавський обласний 

науковий ліцей-інтернат II-III ступенів імені А. С. Макаренка Полтавської 

обласної ради» В. Шульги щодо діяльності закладу та пропозиції стосовно 

збереження за ліцеєм наукового профілю» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію директора комунального закладу «Полтавський обласний 

науковий ліцей-інтернат II-III ступенів імені А. С. Макаренка Полтавської 

обласної ради» В. Шульги щодо діяльності закладу взяти до відома. 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

 

 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua


 

 

4 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 25 травня 2021 року з питання № 4 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну типу та найменування 

комунального закладу «Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат 

II-III ступенів імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну типу та 

найменування комунального закладу «Полтавський обласний науковий ліцей-

інтернат II-III ступенів імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради». 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

 

 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 25 травня 2021 року з питання № 5 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування комунального 

закладу «Полтавська спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю 

І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування 

комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа-інтернат спортивного 

профілю І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради». 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

 

 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 25 травня 2021 року з питання № 6 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування комунального 

закладу «Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного 

профілю І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного» Полтавської обласної ради» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування 

комунального закладу «Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат 

спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного» Полтавської 

обласної ради». 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

 

 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 25 травня 2021 року з питання № 7 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 03 червня 2020 року № 1366 «Про реорганізацію шляхом 

перетворення Великосорочинської загальноосвітньої санаторної школи-

інтернату І-ІІІ ступенів Миргородського району Полтавської обласної ради у 

Великосорочинський ліцей Полтавської обласної ради» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 03 червня 2020 року № 1366 «Про реорганізацію шляхом 

перетворення Великосорочинської загальноосвітньої санаторної школи-

інтернату І-ІІІ ступенів Миргородського району Полтавської обласної ради у 

Великосорочинський ліцей Полтавської обласної ради». 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

 

 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 25 травня 2021 року з питання № 8 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 03 червня 2020 року № 1367 «Про реорганізацію шляхом 

перетворення Андріївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 

І-ІІ ступенів Новосанжарського району Полтавської обласної ради в 

Андріївський ліцей Полтавської обласної ради» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 03 червня 2020 року № 1367 «Про реорганізацію шляхом 

перетворення Андріївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 

І-ІІ ступенів Новосанжарського району Полтавської обласної ради в 

Андріївський ліцей Полтавської обласної ради». 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

 

 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 25 травня 2021 року з питання № 9 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 09 квітня 2021 року № 154 «Про зміну типу та найменування 

комунального закладу «Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат 

ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 09 квітня 2021 року № 154 «Про зміну типу та найменування 

комунального закладу «Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат 

ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради». 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

 

 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 25 травня 2021 року з питання № 10 порядку денного 

«Про звіт про роботу Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію директора Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського В. Зелюка про роботу 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

ім. М.В. Остроградського взяти до відома. 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

 

 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 25 травня 2021 року з питання № 11 порядку денного 

«Про річні звіти керівників закладів освіти, що знаходяться у спільній власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

1. Рекомендувати управлінню майном обласної ради включити до звіту 

керівника підприємства про виконання показників ефективності використання 

державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства, 

інформацію про контингент учнів (дітей) та надати оновлену інформацію на 

наступне засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та 

культури. 

2. Перенести розгляд питання «Про річні звіти керівників закладів освіти, 

що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

області» на наступне засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки та культури. 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

 

 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 25 травня 2021 року з питання № 12 порядку денного 

«Про річні звіти керівників закладів культури, що знаходяться у спільній 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Взяти до відома (затвердити) звіти керівників закладів культури, що 

знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

області, за 2020 рік. 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

 

 

 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 25 травня 2021 року з питання № 13 порядку денного 

«Про діяльність спеціальних закладів освіти та навчально-реабілітаційних 

центрів, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області, їх проблеми та шляхи вирішення» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію директора Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації В. Ковальської про діяльність спеціальних закладів 

освіти та навчально-реабілітаційних центрів, що знаходяться у спільній 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, взяти до 

відома. 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

 

 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 25 травня 2021 року з питання № 14 порядку денного 

«Про розгляд листа директора Державної спеціалізованої художньої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» імені Василя 

Кричевського Л. Овчаренко» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати пропозиції Л. Овчаренко щодо виділення з обласного 

бюджету коштів в розмірі 1 476,6 тисяч гривень для Державної спеціалізованої 

художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» імені 

Василя Кричевського, а саме: 

- 1026,6 тисяч гривень для завершення облаштування території двору 

інтернату (пансіону); 

- 450 тисяч гривень для завершення робіт із гідро- й теплоізоляції 

фундаменту та спорудження пандусу. 

2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації внести 

зміни до відповідних програм, передбачивши можливість виділення коштів з 

обласного бюджету для окремих закладів освіти державної форми власності. 

3. Звернутися до Полтавської обласної державної адміністрації та 

постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном з 

пропозицією виділити з обласного бюджету кошти для Державної 

спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у 

Опішні» імені Василя Кричевського. 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 25 травня 2021 року з питання № 15 порядку денного 

«Про поточний стан функціонування комунального закладу «Центр соціально - 

психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради та його 

Полтавського відділення» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію начальника служби у справах дітей облдержадміністрації 

І. Фоменко про поточний стан функціонування комунального закладу «Центр 

соціально - психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради та його 

Полтавського відділення взяти до відома. 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 
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