
 

 

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 22 лютого 2021 року з питання № 1 порядку денного 

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

обласної ради від 16 лютого 2018 року № 634 «Про надання згоди на 

безоплатну передачу цілісних майнових комплексів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти» (зі змінами)» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

сесії обласної ради від 16 лютого 2018 року № 634 «Про надання згоди на 

безоплатну передачу цілісних майнових комплексів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти» (зі змінами)». 

 

 

 

Заступник голови комісії      М. ВАСИЛЕНКО 
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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 22 лютого 2021 року з питання № 2 порядку денного 

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

пленарного засідання другої сесії Полтавської обласної ради восьмого 

скликання від 29.12.2020 № 78 «Про реорганізацію Комунального закладу 

"Центр соціально-психологічної реабілітації дітей" Полтавської обласної ради 

шляхом приєднання до Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної 

ради та перепрофілювання і зміну найменування Гадяцького дитячого будинку 

Полтавської обласної ради» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

пленарного засідання другої сесії Полтавської обласної ради восьмого 

скликання від 29.12.2020 № 78 «Про реорганізацію Комунального закладу 

"Центр соціально-психологічної реабілітації дітей" Полтавської обласної ради 

шляхом приєднання до Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної 

ради та перепрофілювання і зміну найменування Гадяцького дитячого будинку 

Полтавської обласної ради» із врахуванням технічної правки. 

 

 

 

Заступник голови комісії      М. ВАСИЛЕНКО 
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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 22 лютого 2021 року з питання № 4 порядку денного 

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

комунального закладу «Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат 

ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

1. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації 

відкликати проєкти рішень обласної ради «Про зміну типу та найменування 

комунального закладу «Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат 

II-III ступенів імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради» та «Про зміну 

типу та найменування комунального закладу «Шишацький обласний науковий 

ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради». 

2. Розглянути на наступному засіданні постійної комісії обласної ради з 

питань освіти, науки та культури питання: 

2.1. «Про інформацію директора комунального закладу «Полтавський 

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

Полтавської обласної ради» щодо діяльності закладу та пропозиції стосовно 

збереження за ліцеєм наукового профілю». 

2.2. «Про інформацію директора комунального закладу «Шишацький 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради» 

щодо діяльності закладу та пропозиції щодо збереження за ліцеєм наукового 

профілю». 

 

 

 

Заступник голови комісії      М. ВАСИЛЕНКО 
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