
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

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

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 24 грудня 2020 року з питання № 3 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Комплексної Програми 

розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Полтавській 

області на 2018 – 2020 роки» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання Комплексної 

Програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в 

Полтавській області на 2018 – 2020 роки». 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

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


 

 

2 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

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

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 24 грудня 2020 року з питання № 4 порядку денного  

«Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання програми 

«Опікуємося освітою» на 2017 – 2020 роки» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання програми 

«Опікуємося освітою» на 2017 – 2020 роки». 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

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


 

 

3 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

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

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 24 грудня 2020 року з питання № 5 порядку денного  

«Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Обласної цільової 

програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

на 2017 – 2020 роки» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання Обласної 

цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2017 – 2020 роки». 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

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

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 24 грудня 2020 року з питання № 6 порядку денного  

«Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування комунальних 

закладів освіти, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування 

комунальних закладів освіти, що знаходяться у спільній власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області». 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

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

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 24 грудня 2020 року з питання № 7 порядку денного  

«Про проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію Комунального закладу 

«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради 

шляхом приєднання до Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної 

ради та перепрофілювання і зміну найменування Гадяцького дитячого будинку 

Полтавської обласної ради» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

1. 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». 

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 соціально-

психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради шляхом 

приєднання до Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради та 

перепрофілювання і зміну найменування Гадяцького дитячого будинку 

Полтавської обласної ради». 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

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

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 24 грудня 2020 року з питання № 8 порядку денного  

«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» 

  

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

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». 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

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

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 24 грудня 2020 року з питання № 9 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття будівлі спортивної школи за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 

37 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області» 

  

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на 

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

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

Полтавської області». 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

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


 

 

8 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

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

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 24 грудня 2020 року з питання № 10 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради 

«Про план роботи обласної ради на 2021 рік» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про план роботи обласної 

ради на 2021 рік». 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

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

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 24 грудня 2020 року з питання № 11 порядку денного 

«Про погодження кандидатури В. Тищенка для нагородження Грамотою 

Верховної Ради України» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

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». 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

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

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 24 грудня 2020 року з питання № 12 порядку денного 

«Про погодження кандидатури М. Маренича для нагородження Грамотою 

Верховної Ради України» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

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». 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

 

 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

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

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 24 грудня 2020 року з питання № 13 порядку денного 

«Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки та культури на 2021 рік» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки та культури на 2021 рік (додається). 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

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

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 24 грудня 2020 року з питання № 14 порядку денного 

«Про лист Міністерства культури та інформаційної політики України 

стосовно заходів, присвячених відзначенню на державному рівні 300-річчя з 

дня народження Григорія Сковороди» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

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. 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

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

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 24 грудня 2020 року з питання № 15 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради «Про Комплексну Програму розвитку 

культури і мистецтва в Полтавській області на 2021 – 2025 роки» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Комплексну Програму 

розвитку культури і мистецтва в Полтавській області на 2021 – 2025 роки». 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

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

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 24 грудня 2020 року з питання № 16 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради «Про програму збереження культурної 

спадщини Полтавської області на 2021 – 2023 роки» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про програму збереження 

культурної спадщини Полтавської області на 2021 – 2023 роки». 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

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

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 24 грудня 2020 року з питання № 17 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради «Про програму «Розвиток освітнього 

простору Полтавщини» на 2021 – 2025 роки» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про програму «Розвиток 

освітнього простору Полтавщини» на 2021 – 2025 роки». 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

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

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 24 грудня 2020 року з питання № 18 порядку денного 

«Про ситуацію з виплатою заробітної плати працівникам освітніх закладів 

Гребінківського району» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

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. 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

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

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 24 грудня 2020 року з питання № 19 порядку денного 

«Про звернення Державного підприємства «Агентство місцевих доріг 

Полтавської області» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

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». 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

 

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

