
 
 

 

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

Постійна комісія з питань молодіжної політики, спорту та туризму 

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-23-75 

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

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 23 грудня 2020 року з питання № 3 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 28 лютого 2020 року № 1288 "Про обласну Програму 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 – 2024 роки та затвердження 

порядків щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей"». 

 

Заслухавши та обговоривши відповідну інформацію директора 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації В. Ковальської, 

 
КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 28 лютого 2020 року № 1288 "Про обласну Програму 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 – 2024 роки та затвердження 

порядків щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей"». 

 2. Звернути увагу на те, що рішенням тридцять першої сесії обласної ради 

від 28 лютого 2020 року № 1288 "Про обласну Програму оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2020 – 2024 роки та затвердження порядків щодо 

організації оздоровлення та відпочинку дітей" у п. 1.2. Порядку організації 

заходів з відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам 

оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку 

дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми передбачено, що у 2020 році 50% від 

визначеного органами місцевого самоврядування розміру часткового 

відшкодування здійснюється в межах асигнувань, передбачених в обласному 

бюджеті, але не більше, ніж один прожитковий мінімум для дитини від  

6 до 18 років. У 2021 році та подальших роках 40% від визначеного органами 

місцевого самоврядування розміру часткового відшкодування здійснюється в 

межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті, але не більше, ніж 90% 

одного прожиткового мінімуму для дитини від 6 до 18 років.  

Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації: 

- у 2021 році та подальших роках цифри "40%" замінити цифрами "30%", 

далі за текстом;  

- виключити з проєкту рішення пункт 1.3. 

 

Голова постійної комісії  О. АЛЕКСЮК 
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ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

Постійна комісія з питань молодіжної політики, спорту та туризму 

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-23-75 

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

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

від 23 грудня 2020 року з питання № 4 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про обласну Програму з 

реалізації молодіжної політики на 2021 – 2025 роки». 

 

Заслухавши та обговоривши відповідну інформацію директора 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації В. Ковальської, 

 

 
КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про обласну Програму з 

реалізації молодіжної політики на 2021 – 2025 роки». 

2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації на 

наступну сесію обласної ради підготувати зміни до обласної Програми з 

реалізації молодіжної політики на 2021 – 2025 роки, враховуючи пропозиції 

об’єднаних територіальних громад щодо їхніх заходів та внести в 

установленому порядку відповідний проєкт рішення. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії  О. АЛЕКСЮК 
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ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

Постійна комісія з питань молодіжної політики, спорту та туризму 

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-23-75 

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

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

від 23 грудня 2020 року з питання № 5 порядку денного 

 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання обласної 

Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській області на  

2016 – 2020 роки». 

 

 

Заслухавши та обговоривши відповідну інформацію т.в.о. директора 

Департаменту культури і туризму облдержадміністрації І. Удовиченко, 

 

 
КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА: 

 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання обласної 

Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській області на  

2016 – 2020 роки». 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії  О. АЛЕКСЮК 
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ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

Постійна комісія з питань молодіжної політики, спорту та туризму 

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-23-75 

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

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

від 23 грудня 2020 року з питання № 6 порядку денного 

 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття будівлі спортивної школи за адресою: м. Полтава, 

вул. Соборності, 37 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області». 

 

Заслухавши та обговоривши відповідну інформацію директора 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації В. Ковальської, 

 

 
КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА: 

 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на 

безоплатне прийняття будівлі спортивної школи за адресою: м. Полтава, 

вул. Соборності, 37 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області». 

 

 

 

 

Голова постійної комісії  О. АЛЕКСЮК 

 

 

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


 
 

 

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

Постійна комісія з питань молодіжної політики, спорту та туризму 

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-23-75 

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

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

від 23 грудня 2020 року з питання № 7 порядку денного 

 

Про план роботи обласної ради на 2021 рік. 

 

Заслухавши та обговоривши відповідну інформацію заступника 

керуючого справами – начальника відділу організаційного забезпечення 

діяльності ради виконавчого апарату обласної ради В. Глушка, 

 
КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА: 

 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про план роботи обласної 

ради на 2021 рік» з урахуванням пропозицій: 

- у п. 38 РОЗДІЛУ І. Розгляд питань Плану роботи обласної ради на  

2021 рік виконавцем визначити О. Алексюка - голову постійної комісії обласної 

ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму; 

- п. 1 РОЗДІЛУ 4. Організаційно-масові заходи Плану роботи обласної 

ради на 2021 рік доповнити участю в організації та проведенні заходів з нагоди 

відзначення Дня народження Т. Шевченка. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії  О. АЛЕКСЮК 
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ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

Постійна комісія з питань молодіжної політики, спорту та туризму 

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-23-75 

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

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

від 23 грудня 2020 року з питання № 9 порядку денного 

 

 

Про проєкт рішення обласної ради «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. 

 

 

Заслухавши та обговоривши відповідну інформацію директора 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації В. Ковальської, 

 

 
КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА: 

 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «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. 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії  О. АЛЕКСЮК 
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ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

Постійна комісія з питань молодіжної політики, спорту та туризму 

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-23-75 

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

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

від 23 грудня 2020 року з питання № 10 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про Програму розвитку туризму 

і курортів у Полтавській області на 2021–2025 роки». 

 

 

Заслухавши та обговоривши відповідну інформацію т.в.о. директора 

Департаменту культури і туризму облдержадміністрації І. Удовиченко, 

 

 
КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Програму розвитку 

туризму і курортів у Полтавській області на 2021–2025 роки». 

2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації 

підготувати зміни до Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській 

області на 2021–2025 роки, враховуючи пропозиції об’єднаних територіальних 

громад щодо їхніх заходів, туристичних кластерів, туристичних маршрутів, 

соціального туризму, інклюзивного туризму і внести відповідний проєкт 

рішення в установленому порядку на розгляд наступної сесії обласної ради. 

 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії  О. АЛЕКСЮК 
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ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

Постійна комісія з питань молодіжної політики, спорту та туризму 

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-23-75 

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

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

від 23 грудня 2020 року з питання № 11 порядку денного 

 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання обласної 

Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2020 роки». 

 

Заслухавши та обговоривши відповідну інформацію директора 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації В. Ковальської, 

 

 
КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА: 

 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання обласної 

Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2020 роки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії  О. АЛЕКСЮК 
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ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

Постійна комісія з питань молодіжної політики, спорту та туризму 

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-23-75 

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

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

від 23 грудня 2020 року з питання № 12 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про обласну Програму розвитку 

фізичної культури і спорту на 2021 – 2024 роки». 

 

Заслухавши та обговоривши відповідну інформацію директора 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації В. Ковальської, 

 

 
КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про обласну Програму 

розвитку фізичної культури і спорту на 2021 – 2024 роки». 

2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації 

підготувати зміни до обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту 

на 2021 – 2024 роки щодо викладення переліку заходів програми п. 1.2. 

розділу 1 Напрями діяльності та заходи Програми, обсяги і джерела 

фінансування; строки та етапи її виконання обласної Програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2021–2024 роки у новій редакції: «Забезпечення 

виплати стипендій обласної ради для підтримки перспективних спортсменів 

області» і внести відповідний проєкт рішення в установленому порядку на 

розгляд наступної сесії обласної ради. 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії  О. АЛЕКСЮК 
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ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

Постійна комісія з питань молодіжної політики, спорту та туризму 

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-23-75 

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

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

від 23 грудня 2020 року з питання № 13 порядку денного 

 

 

 

Про звернення директора Полтавської обласної школи вищої 

спортивної майстерності К. Семеняги. 

 

Заслухавши та обговоривши відповідну інформацію директора 

Полтавської обласної школи вищої спортивної майстерності К. Семеняги, 

 

 

 
КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА: 

 

 

Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації врахувати 

пропозицію щодо збільшення фінансування у 2021 році на заробітну плату 

працівникам школи та додаткову ставку тренера-викладача з велоспорту-шосе 

Полтавської обласної школи вищої спортивної майстерності. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії  О. АЛЕКСЮК 
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