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

м. Полтава

№3

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 обласної ради з питань освіти, науки та культури,
Цибульська Юлія Володимирівна – секретар постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки та культури, Путря Олександр Олексійович, Сухонос
Наталія Василівна, Усанова Ольга Петрівна, Юрченко Тетяна Олегівна.
Відсутні члени постійної комісії: Богдан Руслан Дмитрович.
Беруть участь:
Лемешко
Олександр Миколайович
Чепурко
Олексій Григорович
Барибіна
Яніна Олександрівна
Дядик
Олег Олегович
Матюшенко
Олексій Володимирович
Лунін
Дмитро Сергійович
Рижеченко
Катерина Сергіївна
Паутова
Тетяна Олександрівна

- перший заступник голови обласної ради
- заступник голови обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- перший
заступник
голови
обласної
державної адміністрації
- заступник голови обласної державної
адміністрації
- заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної
ради
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Сагайдачний
Сергій Тимофійович
Глушко
Володимир Іванович
Синявська
Тамара Григорівна

- начальник управління майном обласної
ради
- заступник керуючого справами – начальник
відділу
організаційного
забезпечення
діяльності ради виконавчого апарату
обласної ради
- начальник
відділу
юридичного
забезпечення виконавчого апарату обласної
ради

Запрошені:
Андрієнко
Олексій Миколайович
Ковальська
Віта Володимирівна

- директор Полтавського академічного
обласного
українського
музичнодраматичного театру ім. М.В. Гоголя
- директор Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

Костенко
Олена Михайлівна

- проректор з науково-педагогічної роботи
Полтавської державної аграрної академії

Лахач
Тамара Олександрівна

- директор
Комунального
закладу
Полтавської обласної ради «Полтавська
обласна Мала академія наук учнівської
молоді»

Удовиченко
Ірина Анатоліївна

- директор Департаменту культури
туризму облдержадміністрації

Фоменко
Ірина Олександрівна

- начальник служби у
облдержадміністрації

справах

і

дітей

О. Діденко повідомив, що депутати постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки та культури – Василенко Марина Григорівна, Цибульська
Юлія Володимирівна, Сухонос Наталія Василівна, беруть участь у засіданні у
режимі відеоконференції.
О. Діденко запропонував після розгляду основних питань порядку
денного постійної комісії відвідати комунальний заклад «Полтавська
спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів Полтавської
обласної ради» з метою ознайомлення з особливостями її роботи.
О. Усанова запропонувала розглянути в питанні «Різне» інформацію про
поточний стан функціонування комунального закладу «Центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради.
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ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Порядок денний:
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про Регіональну програму «Дітям
Полтавщини – якісне харчування» на 2021 – 2024 роки.
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про Обласну програму національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки».
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про Регіональну Програму підтримки
наукової та інноваційної діяльності у Полтавській області на 2021 – 2024
роки».
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну типу та найменування
комунального закладу «Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат
ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради».
5. Про порушення клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради
України Л. Січкар.
6. Про звернення науково-педагогічних працівників кафедри безпеки
життєдіяльності Полтавської державної аграрної академії.
7. Про ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Полтавської обласної Малої академії наук учнівської молоді.
8. Про звернення директора Комунального закладу Полтавської обласної ради
«Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» Т. Лахач.
9. Про звіт директора Полтавського академічного обласного українського
музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя О. Андрієнка та продовження
терміну дії контракту з ним.
10.Про пропозиції депутата Полтавської обласної ради Ю. Цибульської щодо
перейменування та розширення кола питань постійних комісій обласної
ради.
11.Різне.
Приймається порядок денний
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, 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.
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1. Про проєкт рішення обласної ради «Про Регіональну програму «Дітям
Полтавщини – якісне харчування» на 2021 – 2024 роки.
СЛУХАЛИ: В. Ковальська повідомила, що метою Регіональної програми
«Дітям Полтавщини – якісне харчування» на 2021 – 2024 роки є активна
реалізація державної політики у сфері харчування дітей, підвищення
безпечності та якості харчування учнів та вихованців у закладах освіти,
виключення недобросовісних суб’єктів господарювання та інших осіб з
ланцюга постачання продуктів до закладів освіти. Прийняття даного проєкту
рішення потребуватиме фінансування в розмірі 54572,0 тис. грн, в т.ч. з
обласного бюджету – 40000 тис. грн. Наголосила на потребі закупівлі нових
харчоблоків для опорних шкіл області.
ВИСТУПИЛИ: О. Діденко повідомив, що дана
обговорювалася на засіданні в Департаменті
облдержадміністрації.

програма детально
освіти та науки

О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
Регіональну програму «Дітям Полтавщини – якісне харчування» на 2021 – 2024
роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Регіональну
програму «Дітям Полтавщини – якісне харчування» на 2021 – 2024 роки».
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про Обласну програму
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська повідомила, що метою Обласної програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки є
забезпечення якісної реалізації державної політики у сфері національнопатріотичного виховання, а саме: вирішення проблеми низького рівня
матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури у сфері
національно-патріотичного та фізичного виховання; сприяння безпосередній
участі молоді у формуванні й реалізації політики та програм, що стосуються
суспільства взагалі та молоді зокрема; посилення інтересу до об’єктів
культурно-історичної спадщини Полтавщини та України; сприяння розвитку
пріоритетів духовності, моральних цінностей та зменшення рівня злочинності;
розвитку комунікацій із громадянським суспільством щодо питань
національно-патріотичного виховання.
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ВИСТУПИЛИ: О. Діденко підтримав необхідність прийняття програми,
оскільки вона дасть можливість створити в школах класи національнопатріотичного виховання.
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
Обласну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2021 – 2025 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Обласну
програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021 – 2025
роки».
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про Регіональну Програму
підтримки наукової та інноваційної діяльності у Полтавській області на 2021 –
2024 роки».
СЛУХАЛИ: О. Діденко повідомив, що проєкт рішення обласної ради «Про
Регіональну Програму підтримки наукової та інноваційної діяльності у
Полтавській області на 2021 – 2024 роки» обговорений та схвалений на
засіданні круглого столу, організованого Департаментом освіти і науки
Полтавської облдержадміністрації, за участі депутатів обласної ради,
проректорів закладів вищої освіти, громадськості.
В. Ковальська повідомила, що фінансування програми становить
31800 тис. грн і відбуватиметься у співвідношенні: з обласного бюджету
фінансується науковий чи інноваційний проєкт у розмірі 50 % його кошторису;
для фінансування інших 50 % учасник залучає кошти самостійно в спосіб, не
заборонений чинним законодавством України.
ВИСТУПИЛИ: О. Діденко повідомив, що М. Василенко приєдналася до
засідання постійної комісії в режимі відеоконференції.
Я. Барибіна наголосила на необхідності при реалізації програми
врахувати наявність стартапів в Полтавській області.
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
Регіональну Програму підтримки наукової та інноваційної діяльності у
Полтавській області на 2021 – 2024 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Регіональну
Програму підтримки наукової та інноваційної діяльності у Полтавській області
на 2021 – 2024 роки».
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4. Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну типу та найменування
комунального закладу «Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат
ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська повідомила, що згідно з проєктом рішення
пропонується змінити тип та найменування комунального закладу
«Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів Полтавської
обласної ради» на Шишацький ліцей Полтавської обласної ради. У 2020 році
набрав чинності Закон України «Про повну загальну середню освіту», яким
визначено типи закладів, що забезпечують здобуття повної загальної середньої
освіти, зокрема ліцеї, які забезпечують здобуття профільної освіти. Постала
необхідність у зміні типу й назви закладу відповідно до вимог чинного
законодавства та 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: в обговоренні взяли участь В. Ковальська, Т. Юрченко,
О. Діденко.
О. Діденко повідомив, що на засіданні в Департаменті освіти і науки
Полтавської облдержадміністрації за участі депутатів ‒ членів постійної комісії
з питань освіти, науки та культури було заслухано інформацію директора
комунального закладу «Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат
ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради» Н. Діденко, яка аргументувала
необхідність зміни типу та найменування закладу.
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
зміну типу та найменування комунального закладу «Шишацький обласний
науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну типу та
найменування комунального закладу «Шишацький обласний науковий ліцейінтернат ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради».
5. Про порушення клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради
України Л. Січкар.
СЛУХАЛИ: О. Діденко повідомив, що до Полтавської обласної ради надійшов
лист Комітету Верховної України з питань освіти, науки та інновацій від
05 лютого 2021 року щодо представлення кандидатури для відзначення
Премією Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів
дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та
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позашкільної освіти. Відповідно до даного листа кандидатуру претендента на
присудження Премії необхідно затвердити рішенням сесії обласної ради. Крім
того, згідно з пунктом 4 Положення про Премію Верховної Ради України
педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої,
професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти, затвердженого
Постановою Верховної Ради України від 14 вересня 2006 року № 131-V,
кандидатури для присудження Премії розглядаються на засіданнях профільних
комісій обласних рад.
ВИСТУПИЛИ: О. Діденко запропонував підтримати пропозицію Департаменту
освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та порушити
клопотання перед Верховною Радою України про присудження Премії
Верховної Ради України Січкар Любові Іванівні, директору Полтавського
навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради, за розроблення і
впровадження нових технологій, оновлення змісту і методичного забезпечення
навчального процесу, які сприяють підвищенню якості освіти і виховання, за
створення умов для здобуття якісної освіти дітьми зі складними комплексними
порушеннями; внести на розгляд чергової сесії обласної ради восьмого
скликання проєкт рішення «Про порушення клопотання щодо присудження
Премії Верховної Ради України Л. Січкар».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати пропозицію Департаменту освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації та порушити клопотання перед
Верховною Радою України про присудження Премії Верховної Ради України
Січкар Любові Іванівні, директору Полтавського навчально-реабілітаційного
центру Полтавської обласної ради, за розроблення і впровадження нових
технологій, оновлення змісту і методичного забезпечення навчального процесу,
які сприяють підвищенню якості освіти і виховання, за створення умов для
здобуття якісної освіти дітьми зі складними комплексними порушеннями.
2. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради восьмого скликання
проєкт рішення «Про порушення клопотання щодо присудження Премії
Верховної Ради України Л. Січкар».
6. Про звернення науково-педагогічних працівників кафедри безпеки
життєдіяльності Полтавської державної аграрної академії.
СЛУХАЛИ: О. Костенко повідомила, що стандарти вищої освіти
запроваджують ряд вимог щодо формування освітніх програм, а саме перелік
компетентностей випускника та програмних результатів навчання. Проте, на
сьогодні, більшість стандартів за ступенем вищої освіти магістр не мають в
програмних результатах навчання та переліку компетентностей вимог з
отримання знань та навичок здійснення безпечної діяльності, а стандарти вищої
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освіти за ступенем бакалавр включають компетентності із забезпечення
безпечної діяльності до 10 % від затверджених. Запропонувала підтримати
звернення науково-педагогічних працівників кафедри безпеки життєдіяльності
Полтавської державної аграрної академії щодо включення питань здійснення
безпечної професійної діяльності до стандартів вищої освіти першого
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, О. Костенко,
Я. Барибіна, О. Дядик, О. Усанова, О. Чепурко, В. Ковальська, О. Матюшенко.
О. Діденко запропонував направити звернення науково-педагогічних
працівників кафедри безпеки життєдіяльності Полтавської державної аграрної
академії на розгляд до Міністерства освіти і науки України.
Я. Барибіна запитала, чи обговорювалося вказане питання з іншими
освітянами Полтавщини. Запропонувала обговорити дані пропозиції з
представниками усіх вищих навчальних закладів Полтавської області.
О. Чепурко запропонував провести зустріч з ректорами вищих
навчальних закладів Полтавської області.
О. Усанова запропонувала підготувати з обговорюваного питання
звернення депутатів Полтавської обласної ради до Міністерства освіти і науки
України, попередньо ознайомившись з думкою ректорів вузів області.
Ю. Цибульська запитала про експертний висновок, на підставі якого
відмовляють у включення дисциплін безпеки життєдіяльності до стандартів
вищої освіти.
О. Діденко підсумував пропозиції депутатів та запропонував:
- перенести розгляд питання на наступне засідання постійної комісії
обласної ради з питань освіти, науки та культури;
- інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Полтавської
державної аграрної академії О. Костенко про звернення науково-педагогічних
працівників кафедри безпеки життєдіяльності Полтавської державної аграрної
академії взяти до відома;
- звернутися до голови обласної ради з пропозицією дати доручення
виконавчому апарату обласної ради стосовно організації зустрічі з ректорами
вищих навчальних закладів Полтавської області для додаткового вивчення
інформації щодо включення питань здійснення безпечної професійної
діяльності до стандартів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого
(магістерського) рівня.
7. Про ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Полтавської обласної Малої академії наук учнівської молоді.
СЛУХАЛИ: Т. Лахач презентувала інформацію щодо проведення ІІ етап
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
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Полтавської обласної Малої академії наук учнівської молоді у 2021 році та
роботи Малої академії наук в цілому.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, О. Дядик, О. Усанова,
Т. Лахач, Я. Барибіна.
Т. Юрченко запитала про розмір грошової винагороди учасникам
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.
О. Усанова запитала про критерії визначення закладів освіти, де
проводиться ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт.
О. Діденко запропонував з наступного року долучити вищі навчальні
заклади міста Кременчука до проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт.
О. Діденко запропонував інформацію директора Комунального закладу
Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської
молоді» Т. Лахач про ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів – членів Полтавської обласної Малої
академії наук учнівської молоді взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію директора Комунального закладу Полтавської
обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді»
Т. Лахач про ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів – членів Полтавської обласної Малої академії наук
учнівської молоді взяти до відома.
8. Про звернення директора Комунального закладу Полтавської обласної
ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» Т. Лахач.
СЛУХАЛИ: Т. Лахач звернулася з клопотання щодо оренди додаткових
приміщень загальною площею 131, 53 кв.м (за адресою: пров. Шкільний, 6,
м. Полтава) для Комунального закладу Полтавської обласної ради «Полтавська
обласна Мала академія наук учнівської молоді».
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, В. Ковальська, Д. Лунін,
С. Сагайдачний, Т. Лахач, О. Чепурко.
Д. Лунін повідомив про можливість надати STEM-лабораторію для
Полтавської обласної Малої академії наук за умови збільшення площі закладу.
О. Чепурко запитав про стан орендованих приміщень.
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О. Діденко запропонував підтримати звернення директора Комунального
закладу Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук
учнівської молоді» Т. Лахач та рекомендувати Полтавській обласній державній
адміністрації передбачити кошти у сумі 125 488, 23 грн на рік на оренду
додаткових приміщень загальною площею 131, 53 кв.м (за адресою:
пров. Шкільний, 6, м. Полтава) для Комунального закладу Полтавської
обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати звернення директора Комунального закладу
Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської
молоді» Т. Лахач.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
передбачити кошти у сумі 125 488, 23 грн на рік на оренду додаткових
приміщень загальною площею 131, 53 кв.м (за адресою: пров. Шкільний, 6,
м. Полтава) для Комунального закладу Полтавської обласної ради «Полтавська
обласна Мала академія наук учнівської молоді».
9. Про звіт директора Полтавського академічного обласного українського
музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя О. Андрієнка та продовження
терміну дії контракту з ним.
СЛУХАЛИ: І. Удовиченко позитивно охарактеризувала роботу директора
Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного
театру ім. М.В. Гоголя О. Андрієнка на займаній посаді, запропонувала
переукласти з ним контракт.
О. Андрієнко прозвітував про роботу на посаді директора Полтавського
академічного
обласного
українського
музично-драматичного
театру
ім. М.В. Гоголя.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, Д. Лунін, І. Удовиченко,
О. Чепурко, Ю. Цибульська, О. Дядик, О. Матюшенко.
О. Діденко наголосив, що колектив театру підтримує О. Андрієнка та
просить продовжити з ним контракт.
Д. Лунін зауважив на необхідності підвищити ціну на квитки на вистави в
театрі.
Ю. Цибульська звернула увагу, що сучасний театр має генерувати
сучасний мистецький продукт.
О. Чепурко підтримав думку Д. Луніна та наголосив на необхідності
переглянути та збалансувати вартість квитків.
О. Матюшенко запропонував О. Андрієнку розробити план розвитку
театру на рік.
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О. Діденко запропонував прийняти звіт з позитивним висновком
директора Полтавського академічного обласного українського музичнодраматичного театру ім. М.В. Гоголя Андрієнка Олексія Миколайовича;
рекомендувати сесії обласної ради продовжити термін дії контракту з ним
строком на 5 років; рекомендувати управлінню майном обласної ради
підготувати та внести в установленому порядку на розгляд сесії обласної ради
відповідний проєкт рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ: 1. Прийняти звіт з позитивним висновком директора
Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного
театру ім. М.В. Гоголя Андрієнка Олексія Миколайовича.
2. Рекомендувати сесії обласної ради продовжити термін дії контракту з
директором Полтавського академічного обласного українського музичнодраматичного театру ім. М.В. Гоголя Андрієнком Олексієм Миколайовичем
строком на 5 років.
3. Рекомендувати управлінню майном обласної ради підготувати та
внести в установленому порядку на розгляд сесії обласної ради відповідний
проєкт рішення.
10. Про пропозиції депутата Полтавської обласної ради Ю. Цибульської
щодо перейменування та розширення кола питань постійних комісій обласної
ради.
СЛУХАЛИ: О. Діденко повідомив про пропозиції депутата Полтавської
обласної ради Ю. Цибульської щодо перейменування та розширення кола
питань постійних комісій обласної ради, а саме:
- перейменувати постійну комісію обласної ради з питань регламенту,
депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери,
зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО в постійну
комісію обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності,
інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав
учасників АТО;
- перейменувати постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки та
культури в постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки,
культури, інноваційної, цифрової трансформації та гендерної рівності;
- перейменувати постійну комісію обласної ради з питань бюджету та
управління майном в постійну комісію обласної ради з питань бюджету,
управління майном, розвитку економіки та інвестиційної діяльності.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, Д. Лунін, І. Удовиченко,
О. Чепурко, Ю. Цибульська, О. Дядик, О. Матюшенко.
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Ю. Цибульська
аргументувала
необхідність
розширення
кола
повноважень постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури
питаннями цифровізації та гендерної рівності.
О. Діденко запропонував направити пропозиції Ю. Цибульської на
розгляд головам фракцій та головам постійних комісії обласної ради та
рекомендувати відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної
ради надати юридичні висновки щодо перейменування та розширення кола
питань постійних комісій обласної ради.
Т. Юрченко
підтримала
пропозиції
Ю. Цибульської
щодо
перейменування постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та
культури в постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, культури,
інноваційної, цифрової трансформації та гендерної рівності.
О. Діденко підсумував пропозиції депутатів та запропонував:
- підтримати пропозиції депутата Полтавської обласної ради
Ю. Цибульської щодо перейменування та розширення кола питань постійних
комісій обласної ради;
- звернутися до постійної комісії обласної ради з питань регламенту,
депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв’язків з
громадськістю та дотримання прав учасників АТО розглянути відповідні
пропозиції депутата Полтавської обласної ради Ю. Цибульської.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати пропозиції депутата Полтавської обласної ради
Ю. Цибульської щодо перейменування та розширення кола питань постійних
комісій обласної ради.
2. Звернутися до постійної комісії обласної ради з питань регламенту,
депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв’язків з
громадськістю та дотримання прав учасників АТО розглянути відповідні
пропозиції депутата Полтавської обласної ради Ю. Цибульської.
11. Різне.
І. Фоменко повідомила про виконання календарного плану щодо процесу
реорганізації комунального закладу «Центр соціально-психологічної
реабілітації дітей» Полтавської обласної ради.
О. Усанова наголосила, що у відокремленому структурному підрозділі –
Полтавське відділення Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради
– на сьогодні діти не перебувають, частину колективу звільнено.
О. Діденко запитав про план роботи відокремленого структурного
підрозділу.
Т. Юрченко звернула увагу, що відокремлений структурний підрозділ
повинен бути закладом для тимчасового перебування дитини до надання їй
статусу; звернула увагу на необхідності проведення атестації працівників.
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О. Діденко запропонував обговорити питання процесу реорганізації
комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей»
Полтавської обласної ради на наступному засіданні постійної комісії обласної
ради з питань освіти, науки та культури.
Депутати обласної ради ознайомилися з особливостями роботи
комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа-інтернат спортивного
профілю І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради».

Голова постійної комісії
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Секретар постійної комісії
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