ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради
з питань освіти, науки та культури
07 жовтня 2021 року

Комунальний заклад
Полтавської обласної ради «Полтавська
обласна Мала академія наук учнівської
молоді» адреса: м. Полтава,
пров. Шкільний, 6

№7

Головуючий: Діденко Олег Григорович – голова постійної комісії обласної ради
з питань освіти, науки та культури.
Присутні члени постійної комісії: Василенко Марина Григорівна – заступник
голови постійної комісії, Сухонос Наталія Василівна, Усанова Ольга Петрівна,
Юрченко Тетяна Олегівна.
Відсутні члени постійної комісії: Цибульська Юлія Володимирівна – секретар
постійної комісії, Богдан Руслан Дмитрович.
Взяли участь:
Лемешко
Олександр Миколайович
Дядик
Олег Олегович
Лунін
Дмитро Сергійович
Рижеченко
Катерина Сергіївна
Сагайдачний
Сергій Тимофійович
Левакіна
Оксана Віталіївна
Синявська

- перший заступник голови обласної ради
- депутат обласної ради
- перший
заступник
голови
обласної
державної адміністрації
- заступник голови обласної державної
адміністрації
- начальник управління майном обласної
ради
- заступник керуючого справами – начальник
відділу
організаційного
забезпечення
діяльності ради виконавчого апарату
обласної ради
- начальник
відділу
юридичного
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Тамара Григорівна

забезпечення виконавчого апарату обласної
ради

Запрошені:
Борсук
Оксана Вікторівна
Гавриленко
Ірина Михайлівна
Єнко
Лідія Дмитрівна
Зелюк
Віталій Володимирович
Калініченко
Надія Петрівна
Ковальська
Віта Володимирівна
Корост
Ігор Іванович
Крупіна
Леся Валентинівна
Лахач
Тамара Олександрівна
Насменчук
Анатолій Миколайович
Січкар
Любов Іванівна
Супруненко
Олександр Борисович
Шерстюк
Інна Володимирівна

- в. о. директора Андріївського ліцею
Полтавської обласної ради
- директор Кременчуцької спеціальної
школи Полтавської обласної ради
- директор
Комунального
закладу
Полтавської обласної ради «Національний
музей-заповідник М.В. Гоголя»
- директор
Полтавського
обласного
інституту післядипломної педагогічної
освіти ім. М.В. Остроградського
- директор Градизької спеціальної школи
Полтавської обласної ради
- директор Департаменту освіти і науки
Полтавської
обласної
державної
адміністрації
- директор
комунальної
установи
«Історико-культурний
заповідник
«Більськ» Полтавської обласної ради»
- директор Кременчуцького педагогічного
коледжу імені А.С. Макаренка
- директор
Комунального
закладу
Полтавської обласної ради «Полтавська
обласна Мала академія наук учнівської
молоді»
- директор Гадяцького фахового коледжу
культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського
- директор
Полтавського
навчальнореабілітаційного центру Полтавської
обласної ради
- директор Полтавського краєзнавчого
музею імені Василя Кричевського
- заступник
директора
Департаменту
культури і туризму Полтавської обласної
державної адміністрації

Перед початком засідання постійної комісії депутати ознайомилися з
матеріально-технічною базою Комунального закладу Полтавської обласної
ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді».
О. Діденко запропонував внести додаткові питання до порядку денного:
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- Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження порядків до
програми «Розвиток освітнього простору Полтавщини» на 2021 – 2025 роки».
- Про погодження кандидатури О. Кириченка для нагородження
Грамотою Верховної Ради України.
В. Ковальська звернулася з пропозицією внести додаткові питання до
порядку денного:
- Про інформацію директора Департаменту освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації В. Ковальської щодо затвердження Порядку
проживання та утримання учнів (вихованців) у пансіонах ліцеїв;
- Про інформацію директора Департаменту освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації В. Ковальської щодо укладення контракту з
директором Андріївського ліцею Полтавської обласної ради, яка пройшла
конкурсний відбір.
І. Шерстюк звернулася з пропозицією внести додаткове питання до
порядку денного:
- Про інформацію заступника директора Департаменту культури і
туризму Полтавської обласної державної адміністрації І. Шерстюк щодо
внесення змін до Комплексної Програми розвитку культури і мистецтва в
Полтавській області на 2021 – 2025 роки.
О. Діденко узагальнив та поставив на голосування дані пропозиції.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Порядок денний:
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування
Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка».
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію Градизької
спеціальної школи Полтавської обласної ради шляхом приєднання до
Кременчуцької спеціальної школи Полтавської обласної ради».
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію Полтавського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
ім. М.В. Остроградського шляхом перетворення у Полтавську академію
неперервної освіти ім. М.В. Остроградського Полтавської обласної ради».
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 16 лютого 2018 року № 634 «Про надання згоди на безоплатну
передачу цілісних майнових комплексів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти».
5. Про проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на безоплатне
прийняття із державної власності у спільну власність територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області друкованої продукції».
6. Про звіти керівників суб’єктів господарювання спільної власності
територіальних громад області та продовження терміну дії контракту з ними.
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7. Про підсумки роботи Полтавської обласної Малої академії наук учнівської
молоді за 2020/2021 навчальний рік та стратегічні плани на
2021/2022 навчальний рік.
8. Про забезпечення пожежною сигналізацією закладів освіти територіальних
громад області.
9. Про хід реалізації Обласної програми національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2021 – 2025 роки.
10.Про звернення О. Літус щодо видання методичних рекомендацій
«Флоромозаїчні об’ємні панно створюємо разом».
11.Про розгляд техніко-економічних обґрунтувань доцільності передачі
цілісних майнових комплексів з державної власності у спільну власність
територіальних громад Полтавської області:
- Вищого професійного гірничо-будівельного училища м. Горішні Плавні
Полтавської області;
- Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука Полтавської області;
- Професійно-технічного училища № 26 м. Кременчука;
- Кременчуцького професійного ліцею ім. А.С. Макаренка;
- Решетилівського художнього професійного ліцею;
- Регіонального центру професійно-технічної освіти м. Зіньків Полтавської
області;
- Професійно-технічного училища № 4 м. Полтави.
12.Про механізм забезпечення якості освіти.
13.Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження порядків до програми
«Розвиток освітнього простору Полтавщини» на 2021 – 2025 роки».
14.Про погодження кандидатури О. Кириченка для нагородження Грамотою
Верховної Ради України.
15.Про інформацію директора Департаменту освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації В. Ковальської щодо затвердження
Порядку проживання та утримання учнів (вихованців) у пансіонах ліцеїв.
16.Про інформацію директора Департаменту освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації В. Ковальської щодо укладення контракту
з директором Андріївського ліцею Полтавської обласної ради, яка пройшла
конкурсний відбір.
17.Про інформацію заступника директора Департаменту культури і туризму
Полтавської обласної державної адміністрації І. Шерстюк щодо внесення
змін до Комплексної Програми розвитку культури і мистецтва в Полтавській
області на 2021 – 2025 роки.
18.Різне.
О. Діденко поставив на голосування порядок денний.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
О. Діденко повідомив, що відповідно до Рекомендацій з питань
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Полтавській обласній раді у
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разі наявності у членів постійної комісії та присутніх на засіданні депутатів
обласної ради конфлікту інтересів при розгляді питань порядку денного,
присутні мають врегулювати його шляхом своєчасного самостійного
публічного оголошення про це під час засідання.
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування
Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська повідомила, що проєктом рішення пропонується
змінити найменування Кременчуцького педагогічного коледжу імені
А.С. Макаренка на Обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна
академія імені А.С. Макаренка» Полтавської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Л. Крупіна повідомила, що пропонується розширити перелік
нових спеціальностей та освітніх програм відповідно до попиту на ринку праці,
що дасть змогу залучити більшу кількість молоді до здобуття фахової
передвищої освіти, підвищити конкурентоспроможність коледжу.
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
зміну найменування Кременчуцького педагогічного коледжу імені
А.С. Макаренка».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію Градизької
спеціальної школи Полтавської обласної ради шляхом приєднання до
Кременчуцької спеціальної школи Полтавської обласної ради».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська пояснила суть проєкту рішення та повідомила про
роботу Градизької спеціальної школи Полтавської обласної ради та
Кременчуцької спеціальної школи Полтавської обласної ради, їх завантаженість
та умови подальшого отримання освіти дітьми з особливими потребами.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, В. Ковальська,
І. Гавриленко, О. Усанова, Д. Лунін, О. Дядик, Н. Сухонос.
І. Гавриленко повідомила про проєктну потужність, матеріальнотехнічне, кадрове забезпечення Кременчуцької спеціальної школи Полтавської
обласної ради, можливість прийняти додаткових учнів з наступного
навчального року.
Н. Калініченко повідомила про роботу Градизької спеціальної школи
Полтавської обласної ради, зауважила, що упродовж останніх років у закладі
поступово зменшується кількість учнів, нині здобувають освіту 60 вихованців, при
цьому школа розрахована на 150 місць.
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О. Усанова запитала, чи було проведено економічні розрахунки
доцільності реорганізації Градизької спеціальної школи Полтавської обласної
ради шляхом приєднання до Кременчуцької спеціальної школи Полтавської
обласної ради на наступний навчальний рік. Звернула увагу на можливість
виникнення негативного соціального ефекту внаслідок реорганізації. Запитала,
який заклад буде працювати з 1 вересня 2022 року у Градизьку.
Д. Лунін відповів, що на сьогодні це питання вивчається.
О. Діденко наголосив на необхідності реорганізації та запропонував
Полтавській обласній державній адміністрації надати варіанти створення у
Градизьку нового потужного навчального закладу.
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
реорганізацію Градизької спеціальної школи Полтавської обласної ради
шляхом приєднання до Кременчуцької спеціальної школи Полтавської обласної
ради».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 3, проти – 1, утримались – 0, не голосували – 0.
О. Діденко запропонував перенести розгляд питання про проєкт рішення
обласної ради «Про реорганізацію Градизької спеціальної школи Полтавської
обласної ради шляхом приєднання до Кременчуцької спеціальної школи
Полтавської обласної ради» на наступне засідання постійної комісії та
рекомендувати Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної
адміністрації підготувати економічні розрахунки доцільності реорганізації
Градизької спеціальної школи Полтавської обласної ради шляхом приєднання
до Кременчуцької спеціальної школи Полтавської обласної ради на найближчі
2 навчальні роки та надати їх для розгляду на наступне засідання постійної
комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію Полтавського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
ім. М.В. Остроградського шляхом перетворення у Полтавську академію
неперервної освіти ім. М.В. Остроградського Полтавської обласної ради».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська повідомила, що реорганізація закладу надасть
можливість забезпечити сучасний розвиток неперервної освіти в області,
підготовку та підвищення кваліфікації за освітніми галузями, а не предметами;
надати перспективи розвитку проектного менеджменту в освіті, в т.ч.
формування гнучких маркетингових пропозицій, поглиблення співпраці з
територіальними громадами в галузі неперервної освіти, розширення мережевої
взаємодії з іншими суб’єктами підвищення кваліфікації (провайдерами освіти
дорослих).
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В. Зелюк наголосив на необхідності реорганізації, оскільки це дасть
можливість здобувати якісну освіту дорослим та зробить її більш доступною.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь Т. Юрченко, В. Ковальська,
В. Зелюк, О. Діденко, О. Усанова, О. Дядик.
О. Дядик наголосив на необхідності проведення громадського
обговорення для збереження за правонаступником присвоєного імені фізичної
особи у відповідності до Закону України «Про присвоєння юридичним особам
та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та
святкових дат, назв і дат історичних подій».
О. Діденко запропонував надати на наступне засідання постійної комісії
обласної ради з питань освіти, науки та культури проєкт Статуту Полтавської
академії неперервної освіти ім. М.В. Остроградського Полтавської обласної
ради.
Т. Юрченко запропонувала надати на наступне засідання постійної
комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури план роботи, перелік
послуг, структуру реорганізованого закладу.
О. Діденко узагальнив пропозиції депутатів, поставив їх на голосування
та запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В. Остроградського шляхом перетворення у Полтавську академію
неперервної освіти ім. М.В. Остроградського Полтавської обласної ради»
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення
обласної ради від 16 лютого 2018 року № 634 «Про надання згоди на
безоплатну передачу цілісних майнових комплексів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська повідомила, що необхідно внести зміни до рішення
обласної ради від 16 лютого 2018 року № 634 «Про надання згоди на
безоплатну передачу цілісних майнових комплексів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти» у зв’язку з технічною правкою.
ВИСТУПИЛИ: О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної
ради «Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 лютого 2018 року
№ 634 «Про надання згоди на безоплатну передачу цілісних майнових
комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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5. Про проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на безоплатне
прийняття із державної власності у спільну власність територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області друкованої продукції».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська пояснила, що згідно проєкту рішення пропонується
безоплатно передати друковану продукцію Національної академії педагогічних
наук України (14 примірників 4 найменування) відповідно до поданих заявок
закладів, установ, організацій Полтавської області.
ВИСТУПИЛИ: О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної
ради «Про надання згоди на безоплатне прийняття із державної власності у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області
друкованої продукції».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
6. Про звіти керівників суб’єктів господарювання спільної власності
територіальних громад області та продовження терміну дії контракту з ними.
СЛУХАЛИ: І. Шерстюк запропонувала продовжити контракти терміном на
3 роки з:
- директором Комунального закладу Полтавської обласної ради
«Національний музей-заповідник М.В. Гоголя» Єнко Лідією Дмитрівною;
- директором Комунальної установи «Історико-культурний заповідник
«Більськ» Полтавської обласної ради» Коростом Ігорем Івановичем;
- директором Полтавського краєзнавчого музею імені Василя
Кричевського Супруненком Олександром Борисовичем;
- директором Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв
ім. І.П. Котляревського Насменчуком Анатолієм Миколайовичем.
В. Ковальська запропонувала продовжити термін дії контракту з
директором Полтавського навчально-реабілітаційного центру Полтавської
обласної ради Січкар Любов’ю Іванівною строком на 3 роки.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, О. Усанова, І. Шерстюк,
О. Дядик, Д. Лунін, К. Рижеченко, Т. Юрченко.
О. Діденко відзначив позитивно роботу Л. Єнко, І. Короста,
О. Супруненка, А. Насменчука. Повідомив, що керівниками підготовлено звіти
та плани розвитку закладів, вони знають як удосконалити роботу закладу
підвищити рівень надання послуг культури.
В. Ковальська охарактеризувала роботу Л. Січкар, окремо зупинилася на
нововведеннях Полтавського навчально-реабілітаційного центру Полтавської
обласної ради.
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О. Діденко запропонував рекомендувати сесії обласної ради продовжити
термін дії контракту з директором Комунального закладу Полтавської обласної
ради «Національний музей-заповідник М.В. Гоголя» Єнко Лідією Дмитрівною
строком на 3 роки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
О. Діденко запропонував рекомендувати сесії обласної ради продовжити
термін дії контракту з директором Комунальної установи «Історико-культурний
заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради» Коростом Ігорем Івановичем
строком на 3 роки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
О. Діденко запропонував рекомендувати сесії обласної ради продовжити
термін дії контракту з директором Полтавського краєзнавчого музею імені
Василя Кричевського Супруненком Олександром Борисовичем строком на
3 роки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
О. Діденко запропонував рекомендувати сесії обласної ради продовжити
термін дії контракту з директором Гадяцького фахового коледжу культури і
мистецтв ім. І.П. Котляревського Насменчуком Анатолієм Миколайовичем
строком на 3 роки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
О. Діденко запропонував рекомендувати сесії обласної ради продовжити
термін дії контракту з директором Полтавського навчально-реабілітаційного
центру Полтавської обласної ради Січкар Любов’ю Іванівною строком на
3 роки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
7. Про підсумки роботи Полтавської обласної Малої академії наук
учнівської молоді за 2020/2021 навчальний рік та стратегічні плани на
2021/2022 навчальний рік.
СЛУХАЛИ: Т. Лахач презентувала підсумки роботи Полтавської обласної
Малої академії наук учнівської молоді (далі – МАН) за 2020/2021 навчальний
рік.
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ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь: О. Діденко, Т. Лахач, Д. Лунін,
О. Усанова, О. Дядик, М. Василенко, В. Ковальська.
О. Діденко позитивно охарактеризував роботу Полтавської обласної
Малої академії наук учнівської молоді. Відзначив, що в 2022 році
відзначатиметься 10 років з часу її створення та наголосив на необхідності
покращувати результати роботи. Запропонував придбати для потреб закладу
транспортний засіб та сучасну STEM-лабораторію. Запитав про філії МАН.
Т. Лахач відповіла, що на сьогодні філія працює в Кременчуці,
планується створити філії в Лубнах, Мигороді.
Д. Лунін запитав про наявність вакансій.
Т. Лахач відповіла, що всі вакансії зайняті, звернулася з проханням
додати ще 5 вакансій.
О. Діденко наголосив на необхідності провести роботу щодо
популяризації МАН у територіальних громадах області та залучення дітей із
громад до роботи у Малій академії наук.
М. Василенко звернула увагу на необхідність зацікавлювати викладачів
та дітей до участі в МАН. Наголосила, що у ліцеї «Політ» при Кременчуцькому
педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка на сьогодні безкоштовним є лише
сніданок, два роки тому були безкоштовними і сніданок, і обід. Запропоновала
Полтавській обласній раді виділити кошти для забезпечення належним
харчуванням учнів.
О. Діденко запропонував з метою перевірки відвідати ліцей «Політ» та
розібратися у питанні організації харчування учнів.
М. Василенко запитала про значення бібліотек у роботі учнів МАН.
Т. Лахач відповіла, що учнів заохочують та привчають до роботи з
джерелами.
О. Усанова повідомила про налагоджену роботу МАН в Кременчуці,
зауважила, що за рахунок коштів місцевого бюджету переможців МАНу
нагороджують подарунками.
В. Ковальська повідомила про кошти, які виділяються для забезпечення
роботи МАН.
О. Діденко узагальнив пропозиції депутатів, поставив їх на голосування
та запропонував інформацію директора Комунального закладу Полтавської
обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді»
Т. Лахач про підсумки роботи Полтавської обласної Малої академії наук
учнівської молоді за 2020/2021 навчальний рік та стратегічні плани на
2021/2022 навчальний рік взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію директора Комунального закладу Полтавської
обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді»
Т. Лахач про підсумки роботи Полтавської обласної Малої академії наук
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учнівської молоді за 2020/2021 навчальний рік та стратегічні плани на
2021/2022 навчальний рік взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації вивчити
питання щодо придбання для потреб Комунального закладу Полтавської
обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді»
транспортного засобу та сучасної STEM-лабораторії.
3. Рекомендувати директору Комунального закладу Полтавської обласної
ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» Т. Лахач
провести роботу щодо популяризації Малої академії наук учнівської молоді у
територіальних громадах області та залучення дітей із громад до роботи у
Малій академії наук.
О. Діденко поінформував, що до роботи постійної комісії долучилася
М. Василенко. Запропонував поставити на голосування питання порядку
денного, які попередньо вже обговорено.
Члени комісії після обговорення підтримали пропозицію О. Діденка.
О. Діденко поставив на голосування порядок денний.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
зміну найменування Кременчуцького педагогічного коледжу імені
А.С. Макаренка».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну
найменування Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка».
О. Діденко запропонував перенести розгляд питання про проєкт рішення
обласної ради «Про реорганізацію Градизької спеціальної школи Полтавської
обласної ради шляхом приєднання до Кременчуцької спеціальної школи
Полтавської обласної ради» на наступне засідання постійної комісії та
рекомендувати Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної
адміністрації підготувати економічні розрахунки доцільності реорганізації
Градизької спеціальної школи Полтавської обласної ради шляхом приєднання
до Кременчуцької спеціальної школи Полтавської обласної ради на найближчі
2 навчальні роки та надати їх для розгляду на наступне засідання постійної
комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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ВИРІШИЛИ: 1. Перенести розгляд питання про проєкт рішення обласної ради
«Про реорганізацію Градизької спеціальної школи Полтавської обласної ради
шляхом приєднання до Кременчуцької спеціальної школи Полтавської обласної
ради» на наступне засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки та культури.
2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації підготувати економічні розрахунки доцільності
реорганізації Градизької спеціальної школи Полтавської обласної ради шляхом
приєднання до Кременчуцької спеціальної школи Полтавської обласної ради на
найближчі 2 навчальні роки та надати їх для розгляду на наступне засідання
постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури.
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
реорганізацію Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти ім. М.В. Остроградського шляхом перетворення у Полтавську академію
неперервної освіти ім. М.В. Остроградського Полтавської обласної ради» та
рекомендувати директору Полтавського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського В. Зелюку надати на наступне
засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури
проєкт
Статуту
Полтавської
академії
неперервної
освіти
ім. М.В. Остроградського Полтавської обласної ради та презентувати план
роботи закладу.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В. Остроградського шляхом перетворення у Полтавську академію
неперервної освіти ім. М.В. Остроградського Полтавської обласної ради».
2. Рекомендувати директору Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського В. Зелюку надати
на наступне засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та
культури проєкт Статуту Полтавської академії неперервної освіти
ім. М.В. Остроградського Полтавської обласної ради та презентувати план
роботи закладу.
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
внесення змін до рішення обласної ради від 16 лютого 2018 року № 634 «Про
надання згоди на безоплатну передачу цілісних майнових комплексів закладів
професійної (професійно-технічної) освіти».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
рішення обласної ради від 16 лютого 2018 року № 634 «Про надання згоди на
безоплатну передачу цілісних майнових комплексів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти».
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
надання згоди на безоплатне прийняття із державної власності у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області
друкованої продукції».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на
безоплатне прийняття із державної власності у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області друкованої
продукції».
О. Діденко запропонував рекомендувати сесії обласної ради продовжити
термін дії контракту з директором Комунального закладу Полтавської обласної
ради «Національний музей-заповідник М.В. Гоголя» Єнко Лідією Дмитрівною
строком на 3 роки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
О. Діденко запропонував рекомендувати сесії обласної ради продовжити
термін дії контракту з директором Комунальної установи «Історико-культурний
заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради» Коростом Ігорем Івановичем
строком на 3 роки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
О. Діденко запропонував рекомендувати сесії обласної ради продовжити
термін дії контракту з директором Полтавського краєзнавчого музею імені
Василя Кричевського Супруненком Олександром Борисовичем строком на
3 роки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
О. Діденко запропонував рекомендувати сесії обласної ради продовжити
термін дії контракту з директором Гадяцького фахового коледжу культури і
мистецтв ім. І.П. Котляревського Насменчуком Анатолієм Миколайовичем
строком на 3 роки.
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ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
О. Діденко запропонував рекомендувати сесії обласної ради продовжити
термін дії контракту з директором Полтавського навчально-реабілітаційного
центру Полтавської обласної ради Січкар Любов’ю Іванівною строком на 3
роки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати сесії обласної ради продовжити термін дії
контракту з директором Комунального закладу Полтавської обласної ради
«Національний музей-заповідник М.В. Гоголя» Єнко Лідією Дмитрівною
строком на 3 роки.
2. Рекомендувати сесії обласної ради продовжити термін дії контракту з
директором Комунальної установи «Історико-культурний заповідник «Більськ»
Полтавської обласної ради» Коростом Ігорем Івановичем строком на 3 роки.
3. Рекомендувати сесії обласної ради продовжити термін дії контракту з
директором Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського
Супруненком Олександром Борисовичем строком на 3 роки.
4. Рекомендувати сесії обласної ради продовжити термін дії контракту з
директором Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв
ім. І.П. Котляревського Насменчуком Анатолієм Миколайовичем строком на
3 роки.
5. Рекомендувати сесії обласної ради продовжити термін дії контракту з
директором Полтавського навчально-реабілітаційного центру Полтавської
обласної ради Січкар Любов’ю Іванівною строком на 3 роки.
8. Про забезпечення пожежною
територіальних громад області.

сигналізацією

закладів

освіти

СЛУХАЛИ: В. Ковальська повідомила, що Департаментом освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації проведено моніторинг стану
підписання Актів готовності закладів освіти до роботи в новому 2021/2022
навчальному році та виявлено, що значна кількість таких актів не підписана
представниками територіальних підрозділів Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. Наголосила,
що на заходи із забезпечення пожежної безпеки можуть використовуватися
залишки коштів освітньої субвенції з державного бюджету, які є на рахунках
громад, та залучатися кошти з Фонду розвитку територій області. Крім того,
Міністерством освіти і науки України ініційовано створення нової бюджетної
програми на 2022 рік «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти».
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ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, М. Василенко,
О. Усанова, О. Дядик.
О. Усанова наголосила, що питання забезпечення пожежною
сигналізацією навчальних закладів – це проблема усіх громад області.
Запропонувала підготувати звернення депутатів Полтавської обласної ради до
Кабінету Міністрів України щодо питання забезпечення пожежною
сигналізацією закладів освіти територіальних громад області. Рекомендувати
Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації
узагальнити інформацію з даного питання: проаналізувати статистику – скільки
всього середніх навчальних закладів в області та скільки з них обладнано
пожежною сигналізацією, скільки громад області мають перевиконання
бюджету.
О. Діденко поставив на голосування дану пропозицію.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
О. Діденко запропонував інформацію директора Департаменту освіти і
науки Полтавської обласної державної адміністрації В. Ковальської про
забезпечення пожежною сигналізацією закладів освіти територіальних громад
області взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації В. Ковальської про забезпечення
пожежною сигналізацією закладів освіти територіальних громад області взяти
до відома.
2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації узагальнити та надати на наступне засідання постійної
комісії обласної ради з питань освіти науки та культури інформацію щодо
забезпечення пожежною сигналізацією закладів освіти територіальних громад
області для підготовки Звернення депутатів Полтавської обласної ради до
Кабінету Міністрів України.
9. Про хід реалізації Обласної програми національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки.
СЛУХАЛИ: В. Ковальська повідомила про заходи Обласної програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки, які
було реалізовано протягом 2021 року та завдання на 2022 рік.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, М. Василенко,
О. Усанова, О. Дядик.
О. Діденко запропонував рекомендувати Департаменту освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації внести зміни до Порядку
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проведення обласного конкурсу на кращу матеріальну базу військовопатріотичного і фізичного виховання та нагородження переможців, а саме:
розподілити учасників Конкурсу на заклади загальної середньої освіти
комунальної форми власності та професійної (професійно-технічної) освіти
області; передбачити кошти для нагородження переможців.
О. Усанова запитала про фінансування Кременчуцького ліцею з
посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради.
В. Ковальська відповіла, що на черговій сесії обласної ради заплановано
виділити кошти для даного закладу.
О. Діденко повідомив про проблеми, які існують у Кременчуцькому
військовому ліцеї на сьогодні та наголосив на необхідності виділення коштів
для спорудження пожежних сходів у ліцеї.
О. Діденко узагальнив пропозиції депутатів, поставив їх на голосування
та запропонував інформацію директора Департаменту освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації В. Ковальської про хід реалізації
Обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2021 – 2025 роки взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації В. Ковальської про хід реалізації
Обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2021 – 2025 роки взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації внести зміни до Порядку проведення обласного
конкурсу на кращу матеріальну базу військово-патріотичного і фізичного
виховання та нагородження переможців, затвердженого рішенням другого
пленарного засідання четвертої сесії обласної ради восьмого скликання від
09 квітня 2021року № 136, а саме:
- розподілити учасників Конкурсу на заклади загальної середньої освіти
комунальної форми власності та професійної (професійно-технічної) освіти
області;
- передбачити кошти для нагородження переможців.
10. Про звернення О. Літус щодо видання методичних рекомендацій
«Флоромозаїчні об’ємні панно створюємо разом».
СЛУХАЛИ: О. Діденко повідомив, про звернення О. Літус – Заслуженої
майстрині народної творчості України, керівника гуртка «Флоромозаїки»
Полтавського мистецького ліцею ім. Софії Русової Полтавської обласної ради,
щодо видання методичних рекомендацій «Флоромозаїчні об’ємні панно
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створюємо разом». Наголосив, що звернення не містить кошторису для видання
цих рекомендацій.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, В. Ковальська,
І. Шерстюк, О. Усанова, М. Василенко, Т. Юрченко.
В. Ковальська відзначила унікальну специфіку створення флоромозаїчних
об’ємних панно.
Т. Юрченко запропонувала на наступне засідання постійної комісії
запросити О. Літус та надати більш детальну інформацію про кошторис
видання та цільову аудиторію, для якої воно призначене.
М. Василенко запропонувала перенести розгляд питання на наступне
засідання постійної комісії.
О. Діденко поставив дану пропозицію на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питання «Про звернення О. Літус щодо
видання методичних рекомендацій «Флоромозаїчні об’ємні панно створюємо
разом» на наступне засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки та культури.
11. Про розгляд техніко-економічних обґрунтувань доцільності передачі
цілісних майнових комплексів з державної власності у спільну власність
територіальних громад Полтавської області:
- Вищого професійного гірничо-будівельного училища м. Горішні Плавні
Полтавської області;
- Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука Полтавської області;
- Професійно-технічного училища № 26 м. Кременчука;
- Кременчуцького професійного ліцею ім. А.С. Макаренка;
- Решетилівського художнього професійного ліцею;
- Регіонального
центру
професійно-технічної
освіти
м. Зіньків
Полтавської області;
- Професійно-технічного училища № 4 м. Полтави.
СЛУХАЛИ: В. Ковальська повідомила, що Міністерство освіти і науки України
звернулося до Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної
адміністрації з листом, згідно якого необхідно оновити техніко-економічні
обґрунтування доцільності передачі цілісних майнових комплексів з державної
власності у спільну власність територіальних громад області, які було
затверджено у 2020 році.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь В. Ковальська, О. Усанова,
О. Діденко.
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О. Діденко запропонував рекомендувати голові Полтавської обласної
ради затвердити техніко-економічні обґрунтування доцільності передачі
цілісних майнових комплексів Вищого професійного гірничо-будівельного
училища м. Горішні Плавні Полтавської області, Вищого професійного
училища № 7 м. Кременчука Полтавської області, Професійно-технічного
училища № 26 м. Кременчука, Кременчуцького професійного ліцею
ім. А.С. Макаренка; Решетилівського художнього професійного ліцею,
Регіонального центру професійно-технічної освіти м. Зіньків Полтавської
області, Професійно-технічного училища № 4 м. Полтави з державної власності
у спільну власність територіальних громад Полтавської області.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосувало» – 0.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати голові Полтавської обласної ради затвердити
техніко-економічні обґрунтування доцільності передачі цілісних майнових
комплексів Вищого професійного гірничо-будівельного училища м. Горішні
Плавні Полтавської області, Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука
Полтавської області, Професійно-технічного училища № 26 м. Кременчука,
Кременчуцького професійного ліцею ім. А.С. Макаренка; Решетилівського
художнього професійного ліцею, Регіонального центру професійно-технічної
освіти м. Зіньків Полтавської області, Професійно-технічного училища № 4
м. Полтави з державної власності у спільну власність територіальних громад
Полтавської області.
12. Про механізм забезпечення якості освіти.
СЛУХАЛИ: О. Діденко запропонував, у зв’язку з відсутністю доповідача,
перенести розгляд питання «Про механізм забезпечення якості освіти» на
наступне засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та
культури.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосувало» – 0.
ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питання «Про механізм забезпечення якості
освіти» на наступне засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки та культури.
13. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження порядків до
програми «Розвиток освітнього простору Полтавщини» на 2021 – 2025 роки».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська повідомила, що дані порядки розроблено для
виконання заходів напрямів 5 та 6 розділу 4 програми «Розвиток освітнього
простору Полтавщини» на 2021 – 2025 роки. Це дасть змогу забезпечити
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інноваційний розвиток математичної освіти, підвищить її якість та забезпечить
розвиток дистанційної освіти.
ВИСТУПИЛИ:
В. Ковальська.

в

обговоренні

взяли

участь

О. Усанова,

О. Діденко,

О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
затвердження порядків до програми «Розвиток освітнього простору
Полтавщини» на 2021 – 2025 роки».
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження
порядків до програми «Розвиток освітнього простору Полтавщини»
на 2021 – 2025 роки».
14. Про погодження кандидатури О. Кириченка для нагородження
Грамотою Верховної Ради України.
СЛУХАЛИ: О. Діденко поінформував, що до Полтавської обласної ради
звернувся колектив Комунального закладу «Кременчуцька спеціалізована
школа – інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного»
Полтавської обласної ради з проханням порушити клопотання перед
Верховною Радою України про нагородження Грамотою Верховної Ради
України Кириченка Олександра Миколайовича, заслуженого працівника освіти,
директора Комунального закладу «Кременчуцька спеціалізована школа –
інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного», за
багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий
особистий внесок у розвиток українського спорту та підготовку спортсменів
високого класу.
Запропонував
підтримати
пропозицію
Комунального
закладу
«Кременчуцька спеціалізована школа – інтернат спортивного профілю
І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного» Полтавської обласної ради та погодити
кандидатуру Кириченка Олександра Миколайовича, заслуженого працівника
освіти, директора Комунального закладу «Кременчуцька спеціалізована школа
– інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного», для
нагородження Грамотою Верховної Ради України; внести на розгляд чергової
сесії обласної ради восьмого скликання проєкт рішення «Про погодження
кандидатури О. Кириченка для нагородження Грамотою Верховної Ради
України».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосувало» – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати пропозицію Комунального закладу «Кременчуцька
спеціалізована школа – інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені
І.М. Піддубного» Полтавської обласної ради та погодити кандидатуру
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Кириченка Олександра Миколайовича, заслуженого працівника освіти,
директора Комунального закладу «Кременчуцька спеціалізована школа –
інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного», для
нагородження Грамотою Верховної Ради України.
2. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради восьмого скликання
проєкт рішення «Про погодження кандидатури О. Кириченка для нагородження
Грамотою Верховної Ради України».
15. Про інформацію директора Департаменту освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації В. Ковальської щодо затвердження Порядку
проживання та утримання учнів (вихованців) у пансіонах ліцеїв.
СЛУХАЛИ: В. Ковальська пояснила норми Порядку проживання та утримання
учнів (вихованців) у пансіонах ліцеїв. Звернула увагу, що в ліцеях (які належать
до спільної власності територіальних громад області) потрібно забезпечити
одноразове харчування для всіх учнів, а для тих, хто проживає в пансіонах –
п’ятиразове.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, В. Ковальська,
О. Усанова, Т. Юрченко.
О. Усанова наголосила, що потрібно уточнити перелік осіб, які мають
право на харчування згідно даного Порядку.
Т. Юрченко запитала про умови договору надання послуг проживання та
утримання учнів. Наголосила, що ініціатива створення Порядку проживання та
утримання учнів (вихованців) у пансіонах ліцеїв гарна, але потребує вивчення.
В. Ковальська запропонувала депутатам надавати свої пропозиції для
удосконалення проєкту Порядку.
О. Діденко запропонував перенести розгляд питання «Про інформацію
директора Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної
адміністрації В. Ковальської щодо затвердження Порядку проживання та
утримання учнів (вихованців) у пансіонах ліцеїв» на наступне засідання
постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосувало» – 0.
ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питання «Про інформацію директора
Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації
В. Ковальської щодо затвердження Порядку проживання та утримання учнів
(вихованців) у пансіонах ліцеїв» на наступне засідання постійної комісії
обласної ради з питань освіти, науки та культури.
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16. Про інформацію директора Департаменту освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації В. Ковальської щодо укладення контракту з
директором Андріївського ліцею Полтавської обласної ради, яка пройшла
конкурсний відбір.
СЛУХАЛИ: В. Ковальська поінформувала, що В. Борсук перемогла у конкурсі
на заміщення вакантної директора Андріївського ліцею Полтавської обласної
ради. До цього часу вона виконувала обов’язки директора. Завдяки її зусиллям
ліцей реорганізовано, проводяться ремонтні роботи, залучаються кошти
Європейського банку реконструкції та розвитку.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь В. Ковальська, О. Усанова,
В. Борсук, О. Діденко, М. Василенко, С. Сагайдачний, Т. Юрченко.
О. Діденко запропонував інформацію директора Департаменту освіти і
науки Полтавської обласної державної адміністрації В. Ковальської щодо
укладення контракту з директором Андріївського ліцею Полтавської обласної
ради, яка пройшла конкурсний відбір, взяти до відома; рекомендувати сесії
обласної ради призначити на умовах контракту Борсук Оксану Вікторівну на
посаду директора Андріївського ліцею Полтавської обласної ради строком на
5 років, як таку, що пройшла конкурсний відбір.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосувало» – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації В. Ковальської щодо укладення
контракту з директором Андріївського ліцею Полтавської обласної ради, яка
пройшла конкурсний відбір, взяти до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради призначити на умовах контракту
Борсук Оксану Вікторівну на посаду директора Андріївського ліцею
Полтавської обласної ради строком на 5 років, як таку, що пройшла конкурсний
відбір.
17. Про інформацію заступника директора Департаменту культури і
туризму Полтавської обласної державної адміністрації І. Шерстюк щодо
внесення змін до Комплексної Програми розвитку культури і мистецтва в
Полтавській області на 2021 – 2025 роки.
СЛУХАЛИ: І. Шерстюк повідомила, що до Комплексної Програми розвитку
культури і мистецтва в Полтавській області на 2021 – 2025 роки пропонується
внести зміни в частині збільшення показників фінансування на 342 827 грн, з
яких 293 827 грн – шляхом перерозподілу економії коштів по заходах
Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації
для передачі 5 штатних одиниць підвідомчих закладів та потреб на
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теплопостачання Полтавської обласної філармонії, 49 000 грн – залучення
додаткових коштів на підсвітлення зовнішнього фасаду приміщення філармонії.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь: І. Шерстюк, О. Діденко,
Т. Юрченко.
О. Діденко
запропонував
інформацію
заступника
директора
Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації
І. Шерстюк щодо внесення змін до Комплексної Програми розвитку культури і
мистецтва в Полтавській області на 2021 – 2025 роки взяти до відома та
підтримати пропозиції Департаменту культури і туризму Полтавської обласної
державної адміністрації
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію заступника директора Департаменту культури і
туризму Полтавської обласної державної адміністрації І. Шерстюк щодо
внесення змін до Комплексної Програми розвитку культури і мистецтва в
Полтавській області на 2021 – 2025 роки взяти до відома.
2. Підтримати пропозиції Департаменту культури і туризму Полтавської
обласної державної адміністрації щодо внесення змін до Комплексної
Програми розвитку культури і мистецтва в Полтавській області
на 2021 – 2025 роки в частині збільшення показників фінансування на
342 827 грн, з яких 293 827 грн – шляхом перерозподілу економії коштів по
заходах Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної
адміністрації та 49 000 грн – залучення додаткових коштів.
18. Різне.
О. Діденко запропонував внести на розгляд сесії обласної ради проєкт
рішення про внесення зміни до складу постійної комісії обласної ради з питань
освіти, науки та культури: змінити кількісний склад постійної комісії з 8 на
7 депутатів, вивести зі складу комісії Путрю Олександра Олексійовича, який
достроково склав свої депутатські повноваження.
Депутати постійної комісії підтримали пропозицію О. Діденка.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосувало» – 0.

Голова постійної комісії

О. ДІДЕНКО

