ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради
з питань освіти, науки та культури
24 грудня 2020 року

м. Полтава

№1

Головуючий: Діденко Олег Григорович – голова постійної комісії обласної ради
з питань освіти, науки та культури.
Присутні члени постійної комісії: Василенко Марина Григорівна, Путря
Олександр Олексійович, Усанова Ольга Петрівна, Юрченко Тетяна Олегівна.
Відсутні члени постійної комісії: Богдан Руслан Дмитрович, Сухонос Наталія
Василівна, Цибульська Юлія Володимирівна.
Беруть участь:
Лемешко
Олександр Миколайович
Бульбаха
Сергій Володимирович
Гранчак
Наталія Степанівна
Лунін
Дмитро Сергійович
Паутова
Тетяна Олександрівна
Мороховець
Ігор Анатолійович
Глушко
Володимир Іванович
В’юн
Тетяна Василівна

- перший заступник голови обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- перший
заступник
голови
обласної
державної адміністрації
- заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної
ради
- начальник управління майном обласної
ради
- заступник керуючого справами – начальник
відділу
організаційного
забезпечення
діяльності ради виконавчого апарату
обласної ради
- консультант
відділу
юридичного
забезпечення виконавчого апарату обласної
ради
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Запрошені:
Ковальська
Віта Володимирівна

- директор Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

Кропивка
Павло Анатолійович
Особік
Ірина Станіславівна

- директор
Департаменту
фінансів
облдержадміністрації
- заступник директора Департаменту –
начальник управління містобудування і
архітектури Департаменту будівництва,
містобудування і архітектури та житловокомунального
господарства
облдержадміністрації
- тимчасово
виконувач
обов’язків
директора Департаменту культури і
туризму облдержадміністрації
- начальник служби у справах дітей
Полтавської облдержадміністрації
- заступник
директора
Департаменту
культури і туризму облдержадміністрації

Удовиченко
Ірина Анатоліївна
Фоменко
Ірина Олександрівна
Шерстюк
Інна Володимирівна

О. Діденко запропонував внести додаткові питання до порядку денного:
- Про проєкт рішення обласної ради «Про Комплексну Програму розвитку
культури і мистецтва в Полтавській області на 2021 – 2025 роки»;
- Про проєкт рішення обласної ради «Про програму збереження культурної
спадщини Полтавської області на 2021 – 2023 роки»;
- Про проєкт рішення обласної ради «Про програму «Розвиток освітнього
простору Полтавщини» на 2021 – 2025 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
В. Ковальська запропонувала внести додаткове питання до порядку
денного: «Про ситуацію з виплатою заробітної плати працівникам освітніх
закладів Гребінківського району».
О. Діденко поставив на голосування дану пропозицію.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
П. Кропивка запропонував внести додаткове питання до порядку денного:
«Про звернення Державного підприємства «Агентство місцевих доріг
Полтавської області».
О. Діденко поставив на голосування дану пропозицію.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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Порядок денний:
1. Про обрання заступника голови постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки та культури.
2. Про обрання секретаря постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки та культури.
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Комплексної
Програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в
Полтавській області на 2018 – 2020 роки».
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання програми
«Опікуємося освітою» на 2017 – 2020 роки».
5. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Обласної цільової
програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020
роки».
6. Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування
комунальних закладів освіти, що знаходяться у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».
7. 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».
8. Про проєкт рішення обласної ради «Про передачу цілісного майнового
комплексу Миргородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
I-III ступенів Полтавської обласної ради до комунальної власності
територіальної громади міста Миргорода».
9. 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».
10. Про проєкт рішення обласної ради «Про план роботи обласної ради
на 2021 рік».
11. Про погодження кандидатури В. Тищенка для нагородження
Грамотою Верховної Ради України.
12. Про погодження кандидатури М. Маренича для нагородження
Грамотою Верховної Ради України.
13. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки та культури на 2021 рік.
14. Про лист Міністерства культури та інформаційної політики України
стосовно заходів, присвячених відзначенню на державному рівні 300-річчя з
дня народження Григорія Сковороди.
15. Про проєкт рішення обласної ради «Про Комплексну Програму
розвитку культури і мистецтва в Полтавській області на 2021 – 2025 роки».
16. Про проєкт рішення обласної ради «Про програму збереження
культурної спадщини Полтавської області на 2021 – 2023 роки».
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17. Про проєкт рішення обласної ради «Про програму «Розвиток
освітнього простору Полтавщини» на 2021 – 2025 роки».
18. Про ситуацію з виплатою заробітної плати працівникам освітніх
закладів Гребінківського району.
19. Про звернення Державного підприємства «Агентство місцевих
доріг Полтавської області».
20. Різне.
Приймається порядок денний
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, 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
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 обрання заступника голови постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки та культури.
СЛУХАЛИ: О. Діденко – повідомив, що рішенням другого пленарного
засідання першої сесії обласної ради восьмого скликання від
01 грудня 2020 року № 20 утворено та обрано постійну комісію обласної ради з
питань освіти, науки та культури у складі 8 депутатів. Відповідно до пункту 3
Положення про постійні комісії обласної ради восьмого скликання,
затвердженого рішенням другого пленарного засідання першої сесії обласної
ради восьмого скликання від 01 грудня 2020 № 12, вибори заступників (перших
заступників) голів постійних комісій, їх секретарів та інші питання структури
вирішуються відповідними комісіями безпосередньо на засіданнях.
О. Діденко запропонував підтримати кандидатуру Василенко Марини
Григорівни на посаду заступника голови постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: обрати заступником голови постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки та культури депутата обласної ради, члена постійної
комісії Василенко Марину Григорівну.
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2. Про обрання секретаря постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки та культури.
СЛУХАЛИ: О. Діденко запропонував підтримати кандидатуру Цибульської
Юлії Володимирівни на посаду секретаря постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки та культури.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: обрати секретарем постійної комісії обласної ради з питань
освіти, науки та культури депутата обласної ради, члена постійної комісії
Цибульську Юлію Володимирівну.
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Комплексної
Програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в
Полтавській області на 2018 – 2020 роки».
СЛУХАЛИ: І. Удовиченко – ознайомила присутніх зі звітом про виконання
Комплексної Програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної
спадщини в Полтавській області на 2018 – 2020 роки.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, Н. Гранчак, Т. Юрченко,
О. Усанова, Д. Лунін, І. Удовиченко.
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
виконання Комплексної Програми розвитку культури, мистецтва та охорони
культурної спадщини в Полтавській області на 2018 – 2020 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання
Комплексної Програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної
спадщини в Полтавській області на 2018 – 2020 роки».
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання програми
«Опікуємося освітою» на 2017 – 2020 роки.
СЛУХАЛИ: В. Ковальська – прозвітувала
«Опікуємося освітою» за 2017 – 2020 роки.

про

виконання

програми

ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, В. Ковальська,
Т. Юрченко, М. Василенко, Д. Лунін.
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О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
виконання програми «Опікуємося освітою» на 2017 – 2020 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання
програми «Опікуємося освітою» на 2017 – 2020 роки».
5. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Обласної цільової
програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020
роки».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська – прозвітувала про виконання Обласної цільової
програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді за 2017 – 2020
роки.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, В. Ковальська, О. Путря,
Д. Лунін.
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
виконання Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2017 – 2020 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання
Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2017 – 2020 роки».
6. Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування
комунальних закладів освіти, що знаходяться у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська – повідомила, що суть проєкту рішення полягає у
перейменуванні спеціальних закладів освіти, що знаходяться у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області з метою
приведення їх назв до вимог чинного законодавства:
- Кременчуцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Полтавської
обласної ради змінює назву на Кременчуцька спеціальна школа
Полтавської обласної ради;
- Майорщинська
спеціальна
загальноосвітня
школа-інтернат
Гребінківського району Полтавської обласної ради – Майорщинська
спеціальна школа Полтавської обласної ради;
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- Лубенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Полтавської
обласної ради – Лубенська спеціальна школа Полтавської обласної ради;
- Варварівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Карлівського
району – Варварівська спеціальна школа Полтавської обласної ради;
- Градизька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Глобинського
району Полтавської обласної ради – Градизька спеціальна школа
Полтавської обласної ради;
- Яхницька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Лохвицького
району Полтавської обласної ради – Яхницька спеціальна школа
Полтавської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, В. Ковальська.
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
зміну найменування комунальних закладів освіти, що знаходяться у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області»
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну
найменування комунальних закладів освіти, що знаходяться у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».
7. 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».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська – повідомила, що згідно з проєктом рішення
пропонується реорганізувати Комунальний заклад «Центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради шляхом
приєднання до Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради,
перепрофілювати і змінити найменування Гадяцького дитячого будинку
Полтавської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, В. Ковальська,
І. Фоменко, Д. Лунін, О. Усанова, Т. Юрченко, О. Путря, О. Лемешко.
О. Діденко запитав про перспективи діяльності Гадяцького дитячого
будинку. Д. Лунін відповів, що даний заклад буде перепрофільовано у центр
соціально-психологічної реабілітації дітей, місцезнаходження – місто Гадяч.
Наголосив, що зараз у дитячому будинку працює висококваліфікований
персонал, досвідчений керівник, гарна матеріально-технічна база.
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Т. Юрченко запитала про кількість вихованців Гадяцького дитячого
будинку та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. І. Фоменко
надала відповідь.
О. Усанова запитала про доцільність зміни місця розташування центру
соціально-психологічної реабілітації з міста Полтава на Гадяч, адже найбільше
дітей, які потребують фахової допомоги, знаходяться в Полтаві. І. Фоменко,
відповіла, що згідно чинного законодавства в обласному центрі соціальнопсихологічної реабілітації дітей має перебувати 70 відсотків дітей з інших
населених пунктів.
О. Путря звернув увагу, що в Гадяцькому дитячому будинку дуже
сучасна матеріальна база, зручні умови для перебування дітей; запропонував
підтримати проєкт рішення.
О. Усанова звернулася з пропозицією до Департаменту освіти і науки
Полтавської облдержадміністрації надати письмову інформацію, фото та відео
про матеріально-технічну базу Гадяцького дитячого будинку.
О. Діденко запропонував 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».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
В. Ковальська запропонувала, у зв’язку з кадровими змінами, внести
зміни у додаток до проєкту рішення стосовно заміни члена Комісії з
реорганізації.
О. Діденко поставив на голосування дану пропозицію.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
О. Діденко запропонував рекомендувати Полтавській обласній державній
адміністрації внести в установленому порядку на розгляд сесії обласної ради
доопрацьований проєкт рішення «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».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію
Комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей»
Полтавської обласної ради шляхом приєднання до Гадяцького дитячого
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будинку Полтавської обласної ради та перепрофілювання і зміну найменування
Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради».
2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації внести зміни у додаток до проєкту рішення «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» стосовно заміни члена Комісії з реорганізації.
3. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації внести в
установленому порядку на розгляд сесії обласної ради доопрацьований проєкт
рішення «Про реорганізацію комунального закладу «Центр соціальнопсихологічної 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».
8. Про проєкт рішення обласної ради «Про передачу цілісного майнового
комплексу Миргородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
I-III ступенів Полтавської обласної ради до комунальної власності
територіальної громади міста Миргорода».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська – повідомила, що до Полтавської обласної ради
звернулася Миргородська міська рада (рішення п’ятдесят сьомої сесії
Миргородської міської ради сьомого скликання від 10 липня 2020 року № 162)
з пропозицією про безоплатну передачу цілісного майнового комплексу
Миргородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів
Полтавської обласної ради до комунальної власності територіальної громади
міста Миргорода. Даним проєктом рішення пропонується передати безоплатно
вказаний майновий комплекс з активами, пасивами та штатною чисельністю у
комунальну власність територіальної громади міста Миргорода, за умови
неприйняття міською радою рішень, внаслідок яких зазначений об'єкт може
бути відчужений у приватну власність або змінене його цільове призначення
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь Т. Юрченко, В. Ковальська,
О. Діденко, І. Особік.
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
передачу цілісного майнового комплексу Миргородської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів Полтавської обласної ради до
комунальної власності територіальної громади міста Миргорода».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про передачу
цілісного майнового комплексу Миргородської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату I-III ступенів Полтавської обласної ради до комунальної
власності територіальної громади міста Миргорода».
9. 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».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська – повідомила, що даним проєктом рішення
пропонується здійснити безоплатну передачу будівлі спортивної школи за
адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37 у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області, що дозволить провести
невідкладні відновлювальні ремонтні роботи будівель.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, В. Ковальська,
Т. Юрченко, С. Бульбаха, О. Путря, І. Особік.
О. Діденко запитав, які спортивні секції працюють в даній будівлі.
В. Ковальска відповіла, що секція боротьби.
С. Бульбаха запитав, чому даний об’єкт передається у власність обласної
ради, а не міста Полтава. І. Особік надала відповідь.
О. Діденко запропонував 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».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: 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».

10. Про проєкт рішення обласної ради «Про план роботи обласної ради на
2021 рік».
СЛУХАЛИ: В. Глушко – повідомив, що план роботи обласної ради на 2021 рік
сформовано та розроблено на підставі пропозицій голови Полтавської обласної
ради, управління майном обласної ради, голови Полтавської обласної
державної адміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації.
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ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, В. Глушко, Т. Юрченко,
Н. Гранчак.
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
план роботи обласної ради на 2021 рік».
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про план роботи
обласної ради на 2021 рік».

11. Про погодження кандидатури
Грамотою Верховної Ради України.

В. Тищенка

для

нагородження

СЛУХАЛИ: О. Діденко поінформував, що до Полтавської обласної ради
звернулася вчена рада Полтавської державної аграрної академії (далі – ПДАА) з
проханням порушити клопотання перед Верховною Радою України про
нагородження Грамотою Верховної Ради України Тищенка Володимира
Миколайовича, доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача
кафедри селекції, насінництва і генетики ПДАА, за вагомий внесок у
багаторічну і якісну підготовку висококваліфікованих кадрів для аграрної
галузі України, значні професійні, наукові, громадські досягнення, з нагоди Дня
науки в Україні.
Запропонував підтримати пропозицію Полтавської державної аграрної
академії та погодити кандидатуру Тищенка Володимира Миколайовича,
доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача кафедри селекції,
насінництва і генетики ПДАА, для нагородження Грамотою Верховної Ради
України; внести на розгляд чергової сесії обласної ради восьмого скликання
проєкт рішення «Про погодження кандидатури В. Тищенка для нагородження
Грамотою Верховної Ради України».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосувало» – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати пропозицію Полтавської державної аграрної
академії та погодити кандидатуру Тищенка Володимира Миколайовича,
доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача кафедри селекції,
насінництва і генетики Полтавської державної аграрної академії, для
нагородження Грамотою Верховної Ради України.
2. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради восьмого скликання
проєкт рішення «Про погодження кандидатури В. Тищенка для нагородження
Грамотою Верховної Ради України».
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12. Про погодження кандидатури М. Маренича для нагородження
Грамотою Верховної Ради України.
СЛУХАЛИ: О. Діденко поінформував, що до Полтавської обласної ради
звернулася вчена рада Полтавської державної аграрної академії (далі – ПДАА) з
проханням порушити клопотання перед Верховною Радою України про
нагородження Грамотою Верховної Ради України Маренича Миколи
Миколайовича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента, декана
факультету агротехнологій та екології ПДАА, за вагомий внесок у багаторічну і
якісну підготовку висококваліфікованих кадрів для аграрної галузі України,
значні професійні, наукові, громадські досягнення, з нагоди Дня науки в
Україні.
Запропонував підтримати пропозицію Полтавської державної аграрної
академії та погодити кандидатуру Маренича Миколи Миколайовича, кандидата
сільськогосподарських наук, доцента, декана факультету агротехнологій та
екології ПДАА, для нагородження Грамотою Верховної Ради України; внести
на розгляд чергової сесії обласної ради восьмого скликання проєкт рішення
«Про погодження кандидатури М. Маренича для нагородження Грамотою
Верховної Ради України».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосувало» –0.
ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати пропозицію Полтавської державної аграрної
академії та погодити кандидатуру Маренича Миколи Миколайовича, кандидата
сільськогосподарських наук, доцента, декана факультету агротехнологій та
екології Полтавської державної аграрної академії, для нагородження Грамотою
Верховної Ради України.
2. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради восьмого скликання
проєкт рішення «Про погодження кандидатури М. Маренича для нагородження
Грамотою Верховної Ради України».
13. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти,
науки та культури на 2021 рік.
СЛУХАЛИ: О. Діденко – ознайомив членів комісії з пропозиціями до плану
роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури на
2021 рік.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, Т. Юрченко, О. Путря.
Т. Юрченко запропонувала доповнити план роботи комісії питанням
«Про внесення змін до програми «Розвиток освітнього простору Полтавщини»
на 2021 – 2025 роки».
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О. Путря запропонував з метою всебічного та ґрунтовного вивчення
питань постійної комісії проводити виїзні засідання. Також наголосив на
потребі провести одне з виїзних засідань постійної комісії на базі опорного
закладу «Вовчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей імені
В.Ф. Мицика Лубенської районної ради Полтавської області», який переміг у
обласному конкурсі серед закладів освіти області на кращу матеріальну базу
військово-патріотичного та фізичного виховання.
О. Діденко запропонував затвердити план роботи постійної комісії
обласної ради з питань освіти, науки та культури на 2021 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань
освіти, науки та культури на 2021 рік (додається).
14. Про лист Міністерства культури та інформаційної політики України
стосовно заходів, присвячених відзначенню на державному рівні 300-річчя з
дня народження Григорія Сковороди.
СЛУХАЛИ: І. Удовиченко – повідомила, що 3 грудня 2022 року заплановано
відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія
Сковороди, в бюджеті на 2022 рік планується закласти кошти на культурномистецькі заходи.
ВИСТУПИЛИ:
Н. Гранчак.

в обговоренні взяли участь О. Діденко, І. Удовиченко,

О. Діденко запропонував перенести розгляд питання «Про лист
Міністерства культури та інформаційної політики України стосовно заходів,
присвячених відзначенню на державному рівні 300-річчя з дня народження
Григорія Сковороди» на наступне засідання постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки та культури та з метою детального вивчення даного
питання провести виїзне засідання постійної комісії у селищі Чорнухи
Полтавської області.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Перенести розгляд питання «Про лист Міністерства культури
та інформаційної політики України стосовно заходів, присвячених відзначенню
на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди» на
наступне засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та
культури.
2. З метою детального вивчення даного питання провести виїзне
засідання постійної комісії у селищі Чорнухи Полтавської області.
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15. Про проєкт рішення обласної ради «Про Комплексну Програму
розвитку культури і мистецтва в Полтавській області на 2021 – 2025 роки».
СЛУХАЛИ: І. Удовиченко – повідомила, що розроблено проєкт Комплексної
Програми розвитку культури і мистецтва в Полтавській області на 2021 – 2025
роки. Очікуваний обсяг фінансування заходів Комплексної Програми становить
494 331,0 тис. грн (з обласного бюджету – 493 221,0 тис. грн, інші джерела –
1 110,0 тис. грн).
У профільному керуванні Департаменту культури і туризму Полтавської
облдержадміністрації налічується 14 культурно-мистецьких закладів, установ
культури і закладів мистецької освіти, подальший розвиток яких
передбачається даною Програмою, а саме:
два професійних театри (Полтавський академічний обласний український
музично-драматичний театр ім. М.В. Гоголя, Полтавський академічний
обласний театр ляльок),
дві концертні організації (Полтавська обласна філармонія, Полтавський
академічний симфонічний оркестр),
два мистецьких навчальних заклади передвищої освіти (Полтавський
фаховий коледж мистецтв імені М.В. Лисенка, Гадяцький фаховий коледж
культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського),
три бібліотечних заклади (Полтавська обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.П. Котляревського, Полтавська обласна бібліотека для юнацтва
ім. Олеся Гончара, Полтавська обласна бібліотека для дітей ім. Панаса
Мирного),
три музейних заклади (Полтавський краєзнавчий музей імені Василя
Кричевського, історико-культурний заповідник «Більськ», Національний музейзаповідник М.В. Гоголя),
Обласний методичний кабінет навчальних закладів мистецтва та
культури;
Комунальна установа «Обласний Центр народної творчості та культурноосвітньої роботи» Полтавської обласної ради.
Крім того, галузева мережа області складається з: 799 клубних закладів;
764 бібліотек; 44 мистецьких шкіл; 41 музей комунальної власності;
2 концертних організації; 6 парків культури і відпочинку.
Усього в області функціонує 1670 закладів та установ культури і
мистецтва.
Програма складається з дев’яти напрямів:
розвиток сфери культури сільських територій;
розвиток культурно-мистецької інфраструктури;
модернізація інформаційно-технологічної інфраструктури обласних
бібліотек;
збереження та популяризація традиційної народної культури, її
самобутності у контексті європейських цінностей;
збереження та розвиток елементів нематеріальної культурної спадщини;
розвиток професійних мистецьких закладів;
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підтримка та розвиток творчих здібностей;
розвиток музейної справи;
розвиток міжконфесійних та міжнаціональних відносин.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь Н. Гранчак, Т. Юрченко, О. Діденко,
О. Усанова, І. Особік, І. Удовиченко.
О. Діденко наголосив на потребі розвитку міжнародного туризму.
Т. Юрченко запитала про основну ціль програми. І. Удовиченко,
відповіла, що основна ціль – це оптимізація культурних закладів області,
формування професійних центрів надання культурних послуг та надання
допомоги новоствореним об’єднаним територіальним громадам щодо
прийняття у власність культурних закладів.
О. Діденко запитав про фестивальну діяльність у 2021 році.
І. Удовиченко, відповіла, що у 2020 році заплановано 6 брендових фестивалів.
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
Комплексну Програму розвитку культури і мистецтва в Полтавській області на
2021 – 2025 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за –5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Комплексну
Програму розвитку культури і мистецтва в Полтавській області на 2021 – 2025
роки».
16. Про проєкт рішення обласної ради «Про програму збереження
культурної спадщини Полтавської області на 2021 – 2023 роки».
СЛУХАЛИ: І. Шерстюк – повідомила, що орієнтовний обсяг фінансування
заходів програми збереження культурної спадщини Полтавської області на 2021
– 2023 роки становить 146972,0 тис. грн (з державного бюджету – 135050,0 тис.
грн, з обласного бюджету – 11922,0 тис. грн). Найбільш вагомим завданням
програми є: створення та формування ГІС-реєстру пам’яток культурної
спадщини, виготовлення облікової документації на пам’ятки та щойно виявлені
об’єкти культурної спадщини для включення їх до Державного реєстру
нерухомих пам’яток України, виготовлення науково-проєктної документації
для збереження пам’яток культурної спадщини (встановлення охоронних зон,
реставрація, пристосування, консервація).
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні
О. Діденко, І. Особік.

взяли

участь

І. Шерстюк,

Т. Юрченко,
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О. Діденко рекомендував Департаменту культури і туризму Полтавської
облдержадміністрації на кожній комісії звітувати про проведену роботу щодо
виконання програми збереження культурної спадщини Полтавської області на
2021 – 2023 роки.
Т. Юрченко запитала про заходи щодо відновлення Будинку
Полтавського дворянського зібрання. І. Шерстюк повідомила, що створюється
комісія з метою оцінки пошкодження даної пам’ятки та її відновлення.
Т. Юрченко запитала про вартість облікової документації. І. Шерстюк
відповіла, що це залежить від різних факторів і коливається від 60 тис. грн до
300 тис. грн.
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
програму збереження культурної спадщини Полтавської області на 2021 – 2023
роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про програму
збереження культурної спадщини Полтавської області на 2021 – 2023 роки».
17. Про проєкт рішення обласної ради «Про програму «Розвиток
освітнього простору Полтавщини» на 2021 – 2025 роки».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська – повідомила, що очікуваний обсяг фінансування
заходів програми «Розвиток освітнього простору Полтавщини» на 2021 – 2025
роки становить 74245,0 тис. грн (з обласного бюджету).
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь Т. Юрченко, О. Діденко,
М. Василенко, Н. Гранчак, В. Ковальська.
О. Діденко запитав про обсяг коштів на 2021 рік. В. Ковальська відповіла,
що на 2021 рік заплановано 16 млн. грн.
Т. Юрченко запропонувала Департаменту освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації розглянути можливість залучення в освітню
мережу грантових коштів.
Т. Юрченко запитала чи складено дану програму з урахуванням гендерноорієнтованого напряму. В. Ковальська надала відповідь.
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
програму «Розвиток освітнього простору Полтавщини» на 2021 – 2025 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про програму
«Розвиток освітнього простору Полтавщини» на 2021 – 2025 роки».
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18. Про ситуацію з виплатою заробітної плати працівникам освітніх
закладів Гребінківського району.
СЛУХАЛИ: В. Ковальська повідомила, що в освітніх закладах Гребінківського
району виникла заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам
освітніх закладів. Міністерство освіти і науки України запропонувало
Полтавській обласній раді передати на Гребінківський район субвенцію із
обласного бюджету.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь П. Кропивка, Д. Лунін, Т. Юрченко.
О. Діденко запропонував підтримати ініціативу Департаменту фінансів
Полтавської облдержадміністрації та Департаменту освіти і науки Полтавської
облдержадміністрації щодо виділення коштів з обласного бюджету для
погашення заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам освітніх
закладів Гребінківського району та рекомендувати Полтавській обласній
державній адміністрації виділити ці кошти.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати ініціативу Департаменту фінансів Полтавської
облдержадміністрації та Департаменту освіти і науки Полтавської
облдержадміністрації щодо виділення коштів з обласного бюджету для
погашення заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам освітніх
закладів Гребінківського району.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації виділити
кошти для погашення заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам
освітніх закладів Гребінківського району.
19. Про звернення Державного підприємства «Агентство місцевих доріг
Полтавської області».
СЛУХАЛИ: П. Кропивка – повідомив, що до Полтавської облдержадміністрації
надійшло звернення Державного підприємства «Агентство місцевих доріг
Полтавської області», щодо економії коштів у сумі 4 млн 300 тис. грн та з
проханням перерозподілити ці кошти на погашення заборгованості по
кредитних зобов’язаннях.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь П. Кропивка, Д. Лунін, Т. Юрченко.
О. Діденко запропонував підтримати звернення Державного підприємства
«Агентство місцевих доріг Полтавської області» та рекомендувати Полтавській
обласній державній адміністрації здійснити перерозподіл коштів на погашення
заборгованості по кредитних зобов’язаннях Державного підприємства
«Агентство місцевих доріг Полтавської області».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати звернення Державного підприємства «Агентство
місцевих доріг Полтавської області».
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
здійснити перерозподіл коштів на погашення заборгованості по кредитних
зобов’язаннях Державного підприємства «Агентство місцевих доріг
Полтавської області».
20. Різне.
О. Діденко звернувся з пропозицією до управління майном обласної ради
надати постійній комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури
перелік закладів освіти та культури обласного підпорядкування.

Голова постійної комісії

О. ДІДЕНКО

