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

м. Полтава

№9

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, Цибульська Юлія Володимирівна – секретар постійної
комісії, Воротинцев Василь Альбертович, Сухонос Наталія Василівна, Усанова
Ольга Петрівна, Юрченко Тетяна Олегівна.
Відсутні члени постійної комісії: Богдан Руслан Дмитрович.
Взяли участь:
Лемешко
Олександр Миколайович
Паутова
Тетяна Олександрівна

- перший заступник голови обласної ради
- заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної
ради

Мороховець
Ігор Анатолійович

- заступник начальника Управління майном
обласної ради

Синявська
Тамара Григорівна

- начальник
відділу
юридичного
забезпечення виконавчого апарату обласної
ради

Запрошені:
Беседа
Ольга Григорівна

- директор Гадяцького обласного наукового
ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені
Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради

Зелюк
Віталій Володимирович

- директор
Полтавського
обласного
інституту післядипломної педагогічної
освіти ім. М.В. Остроградського
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Ковальська
Віта Володимирівна

- директор Департаменту освіти і науки
Полтавської
обласної
державної
адміністрації

Сич
Олег Васильович

- переможець конкурсного відбору на
заміщення вакантної посади директора
Полтавського
спортивного
ліцею
Полтавської обласної ради

О. Діденко повідомив, що секретар постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки та культури – Цибульська Юлія Володимирівна бере
участь у засіданні у режимі відеоконференції.
О. Усанова запропонувала внести додаткове питання до порядку денного
«Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна, яке належить
до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».
В. Ковальська запропонувала внести додаткове питання до порядку
денного «Про проєкт рішення обласної ради «Про визнання рішення від
29 грудня 2020 року № 70 «Про передачу цілісного майнового комплексу
Миргородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів
Полтавської обласної ради до комунальної власності територіальної громади
міста Миргорода» таким, що втратило чинність».
О. Діденко поставив дані пропозиції на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
Порядок денний:
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування Миргородської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Полтавської
обласної ради».
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про укладення контракту з директором
Полтавського спортивного ліцею Полтавської обласної ради, який пройшов
конкурсний відбір».
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну типу та найменування
Гадяцького обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені
Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради».
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування Полтавської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Полтавської
обласної ради».
5. Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування Полтавського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
ім. М.В. Остроградського».
6. Про проєкт рішення обласної ради «Про створення Градизького ліцею з
посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради».
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7. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна, яке належить
до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області».
8. Про проєкт рішення обласної ради «Про визнання рішення від 29 грудня
2020 року № 70 «Про передачу цілісного майнового комплексу
Миргородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів
Полтавської обласної ради до комунальної власності територіальної громади
міста Миргорода» таким, що втратило чинність».
9. Різне.
О. Діденко поставив на голосування порядок денний.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
О. Діденко повідомив, що відповідно до Рекомендацій з питань
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Полтавській обласній раді у
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
Миргородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів
Полтавської обласної ради».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська повідомила, що Законом України «Про повну
загальну середню освіту» визначено типи закладів, які забезпечують здобуття
повної загальної середньої освіти у системі спеціальної освіти. Статтею 35
зазначеного закону такого типу закладу освіти як спеціальна школа-інтернат не
передбачено, натомість визначено спеціальну школу – заклад загальної
середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими
порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними
порушеннями. Тому виникла необхідність привести у відповідність до вимог
чинного законодавства найменування закладу загальної середньої освіти, що
надає спеціальну освіту.
ВИСТУПИЛИ: О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної
ради «Про зміну найменування Миргородської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну
найменування Миргородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради».
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про укладення контракту з
директором Полтавського спортивного ліцею Полтавської обласної ради, який
пройшов конкурсний відбір».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська звернулася з пропозицією призначити на умовах
контракту Сича Олега Васильовича на посаду директора Полтавського
спортивного ліцею Полтавської обласної ради строком на 1 рік, як такого, що
пройшов конкурсний відбір.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, В. Ковальська,
Ю. Цибульська, О. Усанова.
О. Діденко
підтримав
пропозицію
В. Ковальської,
позитивно
охарактеризував переможця конкурсного відбору О. Сича.
О. Сич повідомив про готовність приступити до виконання обов’язків на
посаді директора Полтавського спортивного ліцею Полтавської обласної ради.
Ю. Цибульська внесла пропозицію щодо залучення депутатів постійної
комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури до складу конкурсних
комісій для проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад
керівників закладів, підпорядкованих Департаменту освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації.
В. Ковальська відповіла, що згідно з Положенням про порядок
призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств (установ,
організацій, закладів), які належать до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ і міст області, укладення та розірвання з ними контрактів
Полтавська обласна державна адміністрація направляє листи Полтавській
обласній раді з пропозицією надати кандидатури до складу комісій для
проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників
закладів.
О. Усанова зазначила, що представники комісії можуть брати участь у
конкурсах з правом дорадчого голосу.
О. Діденко запропонував інформацію переможця конкурсного відбору на
заміщення вакантної посади директора Полтавського спортивного ліцею
Полтавської обласної ради Сича Олега Васильовича взяти до відома;
рекомендувати О. Сича на посаду директора Полтавського спортивного ліцею
Полтавської обласної ради строком на 1 рік, як такого, що пройшов конкурсний
відбір; підтримати проєкт рішення обласної ради «Про укладення контракту з
директором Полтавського спортивного ліцею Полтавської обласної ради, який
пройшов конкурсний відбір».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію переможця конкурсного відбору на заміщення
вакантної посади директора Полтавського спортивного ліцею Полтавської
обласної ради Сича Олега Васильовича взяти до відома.
2. Рекомендувати Сича Олега Васильовича на посаду директора
Полтавського спортивного ліцею Полтавської обласної ради строком на 1 рік,
як такого, що пройшов конкурсний відбір.
3. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про укладення контракту з
директором Полтавського спортивного ліцею Полтавської обласної ради, який
пройшов конкурсний відбір».
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну типу та найменування
Гадяцького обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені
Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська повідомила, що проєктом рішення передбачається
змінити тип і назву закладу відповідно до вимог чинного законодавства, з
урахуванням того, що профільний ліцей дасть можливість охопити профільною
освітою більшу кількість учнів, ніж науковий, забезпечивши належні умови для
підготовки старшокласників відповідно до їх професійного самовизначення, з
урахуванням інтересів, здібностей та особистісних якостей.
ВИСТУПИЛИ: О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної
ради «Про зміну типу та найменування Гадяцького обласного наукового ліцеюінтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну типу та
найменування Гадяцького обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів
імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради».
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування
Полтавської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів
Полтавської обласної ради».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська повідомила, що з метою приведення у відповідність
до вимог чинного законодавства найменування закладу загальної середньої
освіти, що надає спеціальну освіту, змінюється назва Полтавської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради на
Полтавську спеціальну школу Полтавської обласної ради.
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ВИСТУПИЛИ: О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної
ради «Про зміну найменування Полтавської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну
найменування Полтавської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради».
5. Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В. Остроградського».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська повідомила, що прийняття рішення «Про зміну
найменування Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти ім. М.В. Остроградського» дасть змогу забезпечити сучасний розвиток
неперервної освіти в області, підготовку та підвищення кваліфікації за
освітніми галузями, а не предметами, реалізувати перспективи розвитку
проєктного менеджменту в освіті, в тому числі формування гнучких
маркетингових пропозицій, розширення мережевої взаємодії з іншими
суб’єктами підвищення кваліфікації
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні
О. Діденко, О. Усанова.

взяли

участь

В. Зелюк,

Ю. Цибульська,

Ю. Цибульська запропонувала рекомендувати директору Полтавського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
ім. М.В. Остроградського В. Зелюку надати членам постійної комісії обласної
ради з питань освіти, науки та культури проєкт Статуту Полтавської академії
неперервної освіти ім. М.В. Остроградського.
О. Усанова виступила щодо доцільності на сьогодні приймати дане
рішення, оскільки новий закон України про післядипломну освіту ще не
прийнято.
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
зміну найменування Полтавського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського» та рекомендувати директору
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В. Остроградського надати членам постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки та культури проєкт Статуту Полтавської академії
неперервної освіти ім. М.В. Остроградського.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0.
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ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну
найменування Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти ім. М.В. Остроградського».
2. Рекомендувати директору Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського надати членам
постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури проєкт
Статуту Полтавської академії неперервної освіти ім. М.В. Остроградського.
6. Про проєкт рішення обласної ради «Про створення Градизького ліцею з
посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська повідомила, що на сьогодні в країні гостро стоїть
питання національно-патріотичного виховання та військово-патріотичного
виховання як його складової. Презентувала створення Градизького ліцею з
посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь Т. Юрченко, В. Ковальська,
О. Усанова, О. Діденко.
Т. Юрченко запитала по потужність ліцею. В. Ковальська відповіла, що в
ліцеї можуть здобувати освіту 160 учнів.
О. Усанова наголосила на необхідності збереження та зміцнення
матеріально-технічної бази Кременчуцького ліцею з посиленою військовофізичною підготовкою Полтавської обласної ради. Повідомила, що
Кременчуцька міська рада звернулася до Полтавської обласної ради з
пропозицією передати з комунальної власності Кременчуцької міської
територіальної громади у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області приміщення колишньої школи № 15 (за адресою
м. Кременчук, проспект Свободи, 106) для Кременчуцького військового ліцею.
О. Діденко наголосив на необхідності існування військових ліцеїв і в
Кременчуці, і в Градизьку.
Ю. Цибульська відзначила, що Кременчуцький ліцей – це досвідчений,
перевірений часом заклад, але зі зношеною базою. У Градизьку є велика
територія, оновлена матеріально-технічна база, але відсутній якісний
педагогічний склад та керівник з досвідом роботи у військовому ліцеї.
Наголосила на необхідності підтримувати та розвивати обидва заклади.
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
створення Градизького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою
Полтавської обласної ради».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 1, утримались – 2, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: пропозиція не набрала необхідної кількості голосів для прийняття
рекомендації.
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7. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна, яке
належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної
громади, у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області».
СЛУХАЛИ: О. Усанова повідомила, що 23 листопада 2021 року
Кременчуцькою міською радою прийнято рішення «Про надання згоди на
безоплатну передачу нерухомого майна, яке належить до комунальної власності
Кременчуцької міської територіальної громади, у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області». Це приміщення
колишньої школи № 15 за адресою м. Кременчук, проспект Свободи, 106.
ВИСТУПИЛИ: О. Діденко запропонував направити лист Кременчуцької міської
ради Полтавській обласній державній адміністрації для вивчення питання
приймання-передачі майна.
Ю. Цибульська звернулася з пропозицією провести виїзне засідання
постійної комісії та оглянути приміщення колишньої школи № 15 за адресою
м. Кременчук, проспект Свободи, 106.
О. Усанова запропонувала направити лист Кременчуцької міської ради
щодо надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна, яке належить
до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області,
для розгляду Полтавській обласній державній адміністрації та Управлінню
майном обласної ради.
О. Діденко поставив на голосування пропозицію О. Усанової.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 2, проти – 0, утримались – 5, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: пропозиція не набрала необхідної кількості голосів для прийняття
рекомендації.
8. Про проєкт рішення обласної ради «Про визнання рішення від
29 грудня 2020 року № 70 «Про передачу цілісного майнового комплексу
Миргородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів
Полтавської обласної ради до комунальної власності територіальної громади
міста Миргорода» таким, що втратило чинність».
СЛУХАЛИ: О. Діденко пояснив, що внаслідок прийняття даного рішення у
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області
залишиться цілісний майновий комплекс Миргородської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів Полтавської обласної ради.
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ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли учать Ю. Цибульська, О. Діденко,
В. Ковальська.
О. Діденко запропонував підтримати пропозиції Департаменту освіти і
науки Полтавської обласної державної адміністрації щодо визнання рішення від
29 грудня 2020 року № 70 «Про передачу цілісного майнового комплексу
Миргородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів
Полтавської обласної ради до комунальної власності територіальної громади
міста Миргорода» таким, що втратило чинність; рекомендувати Полтавській
обласній державній адміністрації внести в установленому порядку на розгляд
сесії обласної ради відповідний проєкт рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати пропозиції Департаменту освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації щодо визнання рішення від
29 грудня 2020 року № 70 «Про передачу цілісного майнового комплексу
Миргородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів
Полтавської обласної ради до комунальної власності територіальної громади
міста Миргорода» таким, що втратило чинність.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації внести в
установленому порядку на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення «Про
визнання рішення від 29 грудня 2020 року № 70 «Про передачу цілісного
майнового комплексу Миргородської спеціальної загальноосвітньої школиінтернату I-III ступенів Полтавської обласної ради до комунальної власності
територіальної громади міста Миргорода» таким, що втратило чинність».

Голова постійної комісії

О. ДІДЕНКО

Секретар постійної комісії

Ю. ЦИБУЛЬСЬКА

