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

м. Полтава

№5

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.
Взяли участь:
Лемешко
Олександр Миколайович
Барибіна
Яніна Олександрівна
Бульбаха
Сергій Володимирович
Винниченко
Оксана Вікторівна
Гранчак
Наталія Степанівна
Кульчинський
Микола Георгійович
Рижеченко
Катерина Сергіївна
Сагайдачний
Сергій Тимофійович

- перший заступник голови обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- заступник голови обласної державної
адміністрації
- начальник управління майном обласної
ради
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Левакіна
Оксана Віталіївна
Синявська
Тамара Григорівна

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

Запрошені:
Бабіч
Катерина Леонідівна
Балясна
Вікторія Євгенівна
Білокінь
Валерій Васильович
Бойко
Світлана
Борисов
Олег Сергійович

- заступник
директора
Полтавського
краєзнавчого
музею
імені
Василя
Кричевського
- директор державного навчального закладу
"Полтавський центр професійно-технічної
освіти"
- Мачухівський сільський голова
- представник батьківського колективу
Миргородської
спеціальної
загальноосвітньої
школи-інтернату
І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради
- заступник голови Професійної спілки
працівників будівництва і промисловості
будівельних матеріалів України

Власюк
Галина Богданівна

- заступник директора Департаменту освіти
і науки обласної державної адміністрації

Горященко
Андрій Миколайович

- директор
Державного
навчального
закладу
«Полтавське
вище
міжрегіональне професійне училище»
- директор
Лубенського
професійного
ліцею

Денисенко
Юрій Борисович
Деркаченко
Анатолій Володимирович
Клименко
Софія
Кулага
Валерій

- директор комунального закладу «Центр
соціально - психологічної реабілітації
дітей» Полтавської обласної ради
- представник батьківського колективу
Миргородської
спеціальної
загальноосвітньої
школи-інтернату
І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради
- заступник Терешківського сільського
голови
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Осипенко
Наталія Михайлівна

Похно
Євген Євгенович
Сарана
Віктор Володимирович
Сергієнко
Анатолій Дмитрович
Супруненко
Олександр Борисович

- директор Полтавського обласного центру
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій
- директор Миргородської спеціальної
загальноосвітньої
школи-інтернату
І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради
- депутат Лубенської районної ради
- директор професійно-технічного училища
№ 46 с. Лазірки Лубенського району
Полтавської області
- директор Полтавського краєзнавчого
музею імені Василя Кричевського

Тітенко
Анатолій Петрович
Трохименко
Марина Володимирівна

- Новооржицький селищний голова

Удовиченко
Ірина Анатоліївна
Фоменко
Ірина Олександрівна

- директор Департаменту культури і
туризму обласної державної адміністрації
- начальник служби у справах дітей
обласної державної адміністрації

Шульга
Валерій Іванович

- директор
комунального
закладу
«Полтавський обласний науковий ліцейінтернат
II-III
ступенів
імені
А. С. Макаренка Полтавської обласної
ради»
- голова обласної організації профспілки
працівників освіти і науки України

Шумейко
Григорій Іванович

- начальник управління молоді та спорту
обласної державної адміністрації

Перед початком засідання постійної комісії депутати ознайомилися з
експозицією Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського,
який відноситься до об’єктів спільної власності територіальних громад області,
переглянули презентацію комплексного проведення ремонтних та
реекспозиційних робіт залів першого поверху, поспілкувалися з працівниками
музею. О. Діденко привітав представників Полтавської обласної державної
адміністрації з Днем державної служби.
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О. Діденко запропонував внести додаткові питання до порядку денного:
Про
фінансування
комплексного
проведення
ремонтних
та
реекспозиційних робіт залів І поверху Полтавського краєзнавчого музею
імені Василя Кричевського;
Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін та доповнень до
Обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2021 – 2025 роки»;
Про передачу Миргородської спеціальної загальноосвітньої школиінтернату І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради до комунальної
власності територіальної громади міста Миргорода та звернення
працівників і батьків учнів школи;
Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до складу комісії з
реорганізації обласного комунального підприємства "Кіновідеопрокат"»;
Про звернення депутата Полтавської обласної ради О. Усанової щодо
закриття Шепелівської філії «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»
Глобинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5;
Про внесення змін до Регіональної програми «Дітям Полтавщини - якісне
харчування» на 2021 – 2024 роки.

Г. Власюк звернулася з пропозицією внести додаткове питання до
порядку денного: «Про внесення змін до програми «Розвиток освітнього
простору Полтавщини» на 2021 – 2025 роки».
О. Діденко, Ю. Цибульська запропонували змінити порядок розгляду
питань.
О. Діденко узагальнив та поставив на голосування дані пропозиції.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Порядок денний:
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про заснування Премії Полтавської
обласної ради імені Сергія Гнойового та затвердження Положення про
Премію».
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про перейменування Полтавського
обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій та затвердження Статуту Полтавського
регіонального центру підвищення кваліфікації».
3. Про попередній розгляд проєкту рішення «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Верховної Ради України, Міністерства освіти і
науки України щодо внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу
України».
4. Про оснащення закладів освіти області шкільними автобусами у 2021 році.
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5. Про листи щодо придбання автобусів для закладів освіти:
5.1. Про розгляд листа Новооржицької селищної ради щодо придбання
автобусів для Лазірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені
В.О. Підпалого Новооржицької селищної ради.
5.2. Про розгляд листа Терешківської сільської ради щодо придбання
автобуса для Головачанського комунального закладу загальної середньої
освіти Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської
області.
5.3. Про розгляд листа Мачухівської сільської ради щодо придбання
автобуса для Мачухівського навчально-виховного комплексу Мачухівської
сільської ради.
6. Про розгляд звернень щодо реорганізації професійно-технічного училища
№ 46 с. Лазірки Лубенського району Полтавської області.
7. Про розгляд листа щодо об’єднання Державного навчального закладу
«Полтавське вище міжрегіональне професійне училище» та Державного
навчального закладу «Полтавський центр професійно-технічної освіти».
8. Про
лист
Департаменту
культури
і
туризму
Полтавської
облдержадміністрації щодо створення наглядових рад закладів фахової
передвищої освіти.
9. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до складу комісії з
реорганізації обласного комунального підприємства "Кіновідеопрокат"».
10.Про хід реалізації Обласної програми національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2021 – 2025 роки.
11.Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін та доповнень до
Обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2021 – 2025 роки».
12.Про річні звіти керівників закладів освіти, що знаходяться у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
13.Про розгляд рішення за результатами виїзного засідання Комітету Верховної
Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики від 14 квітня
2021 року на тему: «Захист прав дітей в умовах адміністративнотериторіальної реформи та реформування системи інституційного догляду та
виховання дітей в Київській області».
14.Про погодження кандидатури Л. Білявської для нагородження Грамотою
Верховної Ради України.
15.Про погодження кандидатури А. Поліщука для нагородження Грамотою
Верховної Ради України.
16. Про хід оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році.
17.Про фінансування комплексного проведення ремонтних та реекспозиційних
робіт залів І поверху Полтавського краєзнавчого музею імені Василя
Кричевського.
18.Про передачу Миргородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради до комунальної власності
територіальної громади міста Миргорода та звернення працівників і батьків
учнів школи.
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19.Про внесення змін до програми «Розвиток освітнього простору
Полтавщини» на 2021 – 2025 роки.
20.Про звернення депутата Полтавської обласної ради О. Усанової щодо
закриття Шепелівської філії «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»
Глобинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5.
21.Про внесення змін до Регіональної програми «Дітям Полтавщини - якісне
харчування» на 2021 – 2024 роки».
22.Різне.
О. Діденко поставив на голосування порядок денний.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, 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 проєкт рішення обласної ради «Про заснування Премії
Полтавської обласної ради імені Сергія Гнойового та затвердження Положення
про Премію».
СЛУХАЛИ: М. Кульчинський повідомив, що проєкт рішення обласної ради
«Про заснування Премії Полтавської обласної ради імені Сергія Гнойового та
затвердження Положення про Премію» було доопрацьовано згідно пропозицій,
наданих Департаментом культури і туризму Полтавської обласної державної
адміністрації. Надав інформацію про біографію С. Гнойового. Запропонував
підтримати проєкт рішення.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Цибульська запропонувала ряд пропозицій до Положення
про Премію:
- включати до складу журі Премії депутатів обласної ради;
- виключити з переліку документів, які подаються на конкурс разом з
конкурсними роботами, - творчу характеристику претендента від
організації, установи та інформаційну довідку за підписом керівника;
- надати можливість особам самовисуватися для участь в конкурсі;
- дозволити особами з 16 років брати участь у конкурсі;
- більш детально пояснити норму, яка регулює подальше розпорядження та
зберігання творів переможців;
- виключити норму, яка забороняє повторно брати участь в конкурсі.
М. Кульчинський пояснив положення Премії.
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О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради, а, за
потреби, внести до нього зміни.
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
заснування Премії Полтавської обласної ради імені Сергія Гнойового та
затвердження Положення про Премію».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 2, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про заснування
Премії Полтавської обласної ради імені Сергія Гнойового та затвердження
Положення про Премію».
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про перейменування Полтавського
обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій та затвердження Статуту Полтавського
регіонального центру підвищення кваліфікації».
СЛУХАЛИ: Н. Осипенко повідомила, що прийняття рішення «Про
перейменування Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та затвердження
Статуту Полтавського регіонального центру підвищення кваліфікації»
зумовлене необхідністю виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2020 року № 592-р «Про перейменування центрів перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій».
Поінформувала, що 09 червня 2021 року прийнято розпорядження голови
Полтавської обласної державної адміністрації № 456 про перейменування
Центру.
Звернулася з пропозицією підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
перейменування Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та затвердження
Статуту Полтавського регіонального центру підвищення кваліфікації».
О. Діденко поставив дану пропозицію на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про перейменування
Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
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державних підприємств, установ і організацій та затвердження Статуту
Полтавського регіонального центру підвищення кваліфікації».
3. Про попередній розгляд проєкту рішення «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Верховної Ради України, Міністерства освіти і
науки України щодо внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України».
СЛУХАЛИ: О. Діденко пояснив суть проєкту рішення та запропонував
підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Верховної Ради України, Міністерства освіти і
науки України щодо внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України»
та внести його в установленому порядку на розгляд чергової сесії обласної
ради.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Звернення
депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України, Міністерства
освіти і науки України щодо внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу
України» та внести його в установленому порядку на розгляд чергової сесії
обласної ради.
4. Про оснащення закладів освіти області шкільними автобусами у
2021 році.
СЛУХАЛИ: Г. Власюк повідомила, що забезпечення шкільними автобусам
опорних закладів загальної середньої освіти здійснюється за кошти державної
субвенції та в рамках реалізації програми «Розвиток освітнього простору
Полтавщини» на 2021 – 2025 роки на умовах співфінансування з місцевих
бюджетів не менше 50 %.
ВИСТУПИЛИ: О. Діденко запропонував підтримати пропозиції Департаменту
освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації щодо оснащення
закладів освіти Полтавської області шкільними автобусами у 2021 році.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозиції Департаменту освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації щодо оснащення закладів освіти Полтавської
області шкільними автобусами у 2021 році.
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5. Про листи щодо придбання автобусів для закладів освіти:
5.1. Про розгляд листа Новооржицької селищної ради щодо придбання
автобусів для Лазірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені
В.О. Підпалого Новооржицької селищної ради.
5.2. Про розгляд листа Терешківської сільської ради щодо придбання
автобуса для Головачанського комунального закладу загальної середньої освіти
Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.
5.3. Про розгляд листа Мачухівської сільської ради щодо придбання
автобуса для Мачухівського навчально-виховного комплексу Мачухівської
сільської ради.
СЛУХАЛИ: А. Тітенко повідомив про необхідність придбання шкільного
автобуса для Лазірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
ім. В.О. Підпалого Новооржицької селищної ради.
ВИСТУПИЛИ: О. Діденко наголосив, що навчальні заклади Новооржицької,
Терешківської, Мачухівської територіальних громад включено до переліку в
рамках реалізації пункту 3.2 програми «Розвиток освітнього простору
Полтавщини» на 2021 – 2025 роки» на умовах співфінансування з місцевих
бюджетів не менше 50 %.
6. Про розгляд звернень щодо реорганізації Професійно-технічного
училища № 46 с. Лазірки Лубенського району Полтавської області.
СЛУХАЛИ: А. Сергієнко проінформував про матеріально-технічну базу,
фінансову спроможність, контингент учнів Професійно-технічного училища
№ 46 с. Лазірки Лубенського району Полтавської області. Повідомив, що дане
училище пропонується приєднати до Лубенського професійного ліцею.
ВИСТУПИЛИ: О. Діденко наголосив, що процес приєднання на сьогодні варто
призупинити, оскільки існує ряд невивчених питань.
О. Усанова запропонувала визнати недоцільним приєднання.
О. Діденко запропонував рекомендувати Департаменту освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації визнати недоцільним та
призупинити на 2021 – 2022 роки процес приєднання Професійно-технічного
училища № 46 с. Лазірки Лубенського району Полтавської області до
Лубенського професійного ліцею.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 7, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосувало» – 0.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати Департаменту освіти і науки Полтавської обласної
державної
адміністрації
визнати
недоцільним
та
призупинити
на 2021 – 2022 роки процес приєднання Професійно-технічного училища № 46
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с. Лазірки Лубенського
професійного ліцею.

району

Полтавської

області

до

Лубенського

7. Про розгляд листа щодо об’єднання Державного навчального закладу
«Полтавське вище міжрегіональне професійне училище» та Державного
навчального закладу «Полтавський центр професійно-технічної освіти».
СЛУХАЛИ: А. Горященко проінформував про поточну діяльність та
перспективи
Державного
навчального
закладу
«Полтавське
вище
міжрегіональне професійне училище». Звернувся з проханням призупинити
процес приєднання до Державного навчального закладу «Полтавський центр
професійно-технічної освіти», наголосив на фінансуванні закладів з різних
бюджетів – міського та обласного.
В. Балясна повідомила про діяльність Державного навчального закладу
«Полтавський центр професійно-технічної освіти» та про плани його роботи.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Борисов, Г. Власюк, О. Діденко,
Я. Барибіна, О. Усанова, Т. Юрченко, Ю. Цибульська.
Г. Власюк повідомила, що на виконання Концепції реалізації державної
політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна
професійна (професійно-технічна) освіта» з 2015 року розпочався процес
модернізації мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Об’єднання закладів сприятиме оптимізації підготовки за робітничими
професіями та збільшенню контингенту здобувачів освіти до 550 осіб. Це
дозволить реалізовувати розвиткові ініціативи, брати участь у конкурсах на
створення інноваційних навчально-практичних центрів за пріоритетними та
сучасними професіями із залученням коштів державного та місцевого
бюджетів.
О. Усанова запропонувала депутатам долучитися до вивчення ситуації
стосовно процесу об’єднання професійно-технічних начальних закладів.
О. Діденко запропонував рекомендувати Департаменту освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації:
- визнати недоцільним та призупинити на 2021 – 2022 роки процес
приєднання
Державного
навчального
закладу
«Полтавське
вище
міжрегіональне професійне училище» до Державного навчального закладу
«Полтавський центр професійно-технічної освіти»;
- запросити депутатів Полтавської обласної ради восьмого скликання для
участі у нараді з метою обговорення та вивчення ситуації щодо процесу
реорганізації мережі професійної (професійно-технічної) освіти Полтавської
області.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 7, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосувало» – 0.
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ВИРІШИЛИ: рекомендувати Департаменту освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації:
- визнати недоцільним та призупинити на 2021 – 2022 роки процес
приєднання
Державного
навчального
закладу
«Полтавське
вище
міжрегіональне професійне училище» до Державного навчального закладу
«Полтавський центр професійно-технічної освіти»;
- запросити депутатів Полтавської обласної ради восьмого скликання для
участі у нараді з метою обговорення та вивчення ситуації щодо процесу
реорганізації мережі професійної (професійно-технічної) освіти Полтавської
області.
8. Про лист Департаменту культури і туризму Полтавської
облдержадміністрації щодо створення наглядових рад закладів фахової
передвищої освіти.
СЛУХАЛИ: І. Удовиченко повідомила, що відповідно до статті 38 Закону
України «Про фахову передвищу освіту», пункту 37 Положення про фаховий
мистецький коледж, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
09 вересня 2020 року № 807, засновник (засновники) або уповноважений ним
(ними) орган (особа) створює (створюють) та затверджує (затверджують)
строком на п’ять років персональний склад наглядової ради у кількості від
трьох до п’яти осіб. Не менше половини складу наглядової ради коледжу
повинні становити професійні творчі працівники відповідного спрямування.
Запропонувала делегувати повноваження про прийняття рішення з даного
питання Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної
адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь Ю. Цибульська, О. Діденко,
О. Усанова.
О. Діденко запропонував повноваження щодо створення та затвердження
наглядових рад закладів фахової передвищої освіти залишити за засновником –
Полтавською обласною радою та рекомендувати Департаменту культури і
туризму Полтавської обласної державної адміністрації внести пропозиції до
Полтавської обласної ради щодо створення наглядових рад закладів фахової
передвищої освіти.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосувало» – 1.
ВИРІШИЛИ: 1. Повноваження щодо створення та затвердження наглядових рад
закладів фахової передвищої освіти залишити за засновником – Полтавською
обласною радою.
2. Рекомендувати Департаменту культури і туризму Полтавської обласної
державної адміністрації внести пропозиції до Полтавської обласної ради щодо
створення наглядових рад закладів фахової передвищої освіти.
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9. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до складу
комісії
з
реорганізації
обласного
комунального
підприємства
"Кіновідеопрокат"».
СЛУХАЛИ: І. Удовиченко повідомила, що у зв’язку з кадровими змінами у
Департаменті культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації
виникла необхідність внести зміни до складу комісії з реорганізації обласного
комунального підприємства "Кіновідеопрокат".
Звернулася з пропозицією підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
внесення змін до складу комісії з реорганізації обласного комунального
підприємства "Кіновідеопрокат"».
О. Діденко поставив дану пропозицію на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
складу комісії з реорганізації обласного комунального підприємства
"Кіновідеопрокат"».
10. Про хід реалізації Обласної програми національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки.
СЛУХАЛИ: Г. Власюк повідомила, що на чергову сесію обласної ради
планується внести питання про виділення коштів обласного бюджету на
виконання у 2021 році заходів Обласної програми національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки в обсязі 3 976,800 тис. грн, в т.ч.
3 347,400 тис. грн спрямовуються Департаменту освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації, 629,400 тис. грн – Управлінню молоді і
спорту Полтавської обласної державної адміністрації. Проінформувала про
перелік заходів, на які планується розподілити дані кошти.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь Я. Барибіна, Н. Гранчак, О. Діденко,
Г. Власюк.
Я. Барибіна наголосила, що національно-патріотичне виховання включає
в себе не лише військову підготовку, а й краєзнавчу роботу та інші напрями.
Г. Власюк повідомила, що напрямок національно-патріотичного
виховання супроводжують Комунальний заклад «Полтавський обласний центр
національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської
молоді Полтавської обласної ради» та Комунальна установа «Обласний
молодіжний центр» Полтавської обласної ради.
Я. Барибіна запропонувала рекомендувати Департаменту освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації до 14 серпня 2021 року надати
депутатам обласної ради інформацію у формі порівняльної таблиці про обласні
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заклади, які ведуть напрямок національно-патріотичного виховання, за
позиціями: підпорядкування, мета створення, функції, напрями діяльності,
відповідальні особи.
О. Діденко підтримав пропозицію Я. Барибіної. Запропонував:
1) рекомендувати Департаменту освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації:
- до 14 серпня 2021 року надати депутатам Полтавської обласної ради
восьмого скликання інформацію у формі порівняльної таблиці про обласні
заклади, які ведуть напрямок національно-патріотичного виховання, за
позиціями: підпорядкування, мета створення, функції, напрями діяльності,
відповідальні особи;
- до 20 вересня 2021 року запросити депутатів Полтавської обласної ради
восьмого скликання на нараду з метою обговорення та узгодження положень
Обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2021 – 2025 роки.
2) розглянути на наступному засіданні постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки та культури питання про хід реалізації Обласної програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки та
внесення змін до Програми.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 7, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосувало» – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати Департаменту освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації:
1.1. До 14 серпня 2021 року надати депутатам Полтавської обласної ради
восьмого скликання інформацію у формі порівняльної таблиці про обласні
заклади, які ведуть напрямок національно-патріотичного виховання, за
позиціями: підпорядкування, мета створення, функції, напрями діяльності,
відповідальні особи;
1.2. До 20 вересня 2021 року запросити депутатів Полтавської обласної
ради восьмого скликання на нараду з метою обговорення та узгодження
положень Обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2021 – 2025 роки.
2. Розглянути на наступному засіданні постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки та культури питання про хід реалізації Обласної програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки та
внесення змін до Програми.
11. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін та доповнень
до Обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2021 – 2025 роки».
СЛУХАЛИ: С. Бульбаха повідомив про необхідність створення належних умов
для проходження військової підготовки учнями старших класів. Презентував
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ролик про військові збори школи. Запропонував рекомендувати Департаменту
освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації підготувати та
внести до Обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2021 – 2025 роки такі зміни:
- пункт 3.1 «Військово-патріотичне виховання дітей та молоді» Розділу 3
«Військово-патріотичне виховання дітей та молоді, формування у
зростаючої особистості готовності до захисту України, розвиток бажання
здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах
України як особливому виді державної служби» доповнити підпунктом
3.1.3 «Забезпечення організації та проведення одноденних військових
зборів для старшокласників за курсом «Захист України» на базі освітніх
закладів Полтавської області», орієнтовний обсяг фінансування – 2021 рік
– 147,1 тис. грн, 2022 рік – 229,67 тис. грн, 2023 рік – 229,67 тис. грн,
2024 рік – 229,67 тис. грн, 2025 рік – 229,67 тис. грн.;
- у підпункті 1.1.5 «Проведення заходів, тематичних змін національнопатріотичного спрямування у дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку» пункту 1.1 «Виховання суб’єкта громадянського суспільства,
громадянина-патріота України» розділу 1 «Формування української
громадянської ідентичності, ціннісного ставлення особистості до
українського народу, Батьківщини, держави, нації» визначити
орієнтовний обсяг фінансування 2021 рік – 140 500 грн, 2022 рік –
220 000 грн, 2023 рік – 240 000 грн, 2024 – 240 000 грн, 2025 – 240 000
грн.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, О. Путря,
Ю. Цибульська, Т. Юрченко.
О. Путря підтримав необхідність вивчення Програми на окремому
засіданні комісії та її додаткове фінансування.
Ю. Цибульська запитала про кошторис проведення польових зборів,
місце зберігання інвентарю; запропонувала надати можливість кожній громаді
області взяти участь в одноденних військових зборах для старшокласників.
Т. Юрченко запропонувала повторно розглянути на засіданні постійної
комісії питання про внесення змін до Обласної програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки.
О. Діденко узагальнив пропозиції депутатів та запропонував
рекомендувати Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної
адміністрації вивчити питання щодо внесення змін до Обласної програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки,
розглянути його на наступному засіданні постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 7, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосувало» – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати Департаменту освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації:
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1.1. Вивчити питання щодо внесення змін до Обласної програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки,
зокрема:
- пункт 3.1 «Військово-патріотичне виховання дітей та молоді» Розділу 3
«Військово-патріотичне виховання дітей та молоді, формування у зростаючої
особистості готовності до захисту України, розвиток бажання здобувати
військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як
особливому виді державної служби» доповнити підпунктом 3.1.3
«Забезпечення організації та проведення одноденних військових зборів для
старшокласників за курсом «Захист України» на базі освітніх закладів
Полтавської області», орієнтовний обсяг фінансування: 2021 рік –
147,1 тис. грн, 2022 рік – 229,67 тис. грн, 2023 рік – 229,67 тис. грн, 2024 рік –
229,67 тис. грн, 2025 рік – 229,67 тис. грн;
- у підпункті 1.1.5 «Проведення заходів, тематичних змін національнопатріотичного спрямування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»
пункту 1.1 «Виховання суб’єкта громадянського суспільства, громадянинапатріота України» розділу 1 «Формування української громадянської
ідентичності, ціннісного ставлення особистості до українського народу,
Батьківщини, держави, нації» визначити орієнтовний обсяг фінансування: 2021
рік – 140 500 грн, 2022 рік – 220 000 грн, 2023 рік – 240 000 грн, 2024 –
240 000 грн, 2025 – 240 000 грн.
1.2. Створити можливості для кожної громади області брати участь у
заходах, визначених Обласною програмою національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки.
2. Розглянути на наступному засіданні постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки та культури питання про внесення змін до Обласної
програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2021 – 2025 роки.
12. Про річні звіти керівників закладів освіти, що знаходяться у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
СЛУХАЛИ: А. Деркаченко прозвітував про роботу Гадяцького дитячого
будинку Полтавської обласної ради за 2020 рік. Детально проінформував про
організацію харчування та виділення коштів для цього.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, Т. Юрченко,
Ю. Цибульська, О. Усанова.
О. Усанова запитала А. Деркаченка, на які потреби витрачалися кошти у
4 кварталі 2020 році по позиції «інші видатки».
О. Діденко запропонував взяти до відома (затвердити) звіти керівників
закладів освіти, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл,
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селищ, міст області, за 2020 рік, крім Гадяцького дитячого будинку Полтавської
обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосувало» – 0.
О. Діденко запропонував взяти до відома (затвердити) звіт керівника
Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради А. Деркаченка за
2020 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 2, «проти» – 1, «утрималось» – 4, «не голосувало» – 0.
Т. Юрченко запропонували надали А. Деркаченку час для уточнення
інформації щодо витрат коштів по позиції «інші видатки на утримання закладу»
на 1 дитину у 4 кварталі 2020 року.
А. Деркаченко повідомив інформацію щодо витрат коштів по позиції
«інші видатки на утримання закладу» на 1 дитину у 4 кварталі 2020 року.
О. Діденко запропонував взяти до відома (затвердити) звіт керівника
Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради А. Деркаченка за
2020 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 7, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосувало» – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Взяти до відома (затвердити) звіти керівників закладів освіти,
що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області, за 2020 рік.
2. Взяти до відома (затвердити) звіт керівника Гадяцького дитячого
будинку Полтавської обласної ради А. Деркаченка за 2020 рік.
13. Про розгляд рішення за результатами виїзного засідання Комітету
Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики від
14 квітня 2021 року на тему: «Захист прав дітей в умовах адміністративнотериторіальної реформи та реформування системи інституційного догляду та
виховання дітей в Київській області».
СЛУХАЛИ: Г. Власюк повідомила, що за результатами засідання Комітету
Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики від
14 квітня 2021 року рекомендовано обласним державним адміністраціям,
обласним радам з метою розвитку доступної і якісної спеціальної освіти для
дітей з особливими освітніми потребами забезпечити розробку і затвердження
цільових програм розвитку соціальних, медичних, освітніх послуг для таких
дітей. Визначила основні завдання документу.
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ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь Ю. Цибульська, О. Усанова,
О. Діденко, Т. Юрченко.
Ю. Цибульська відзначила, що на підтримку розвитку сімейних форм
опіки було витрачено 77,7 млн грн, фінансування відбувалось за рахунок
донора – Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Але не було
реформовано жодного закладу інституційного догляду. Запропонувала
рекомендувати Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної
адміністрації надати депутатам обласної ради восьмого скликання інформацію
стосовно:
- плану трансформації системи інституційного догляду в Полтавській
області та поточний стан його виконання;
- звіту усіх територіальних громад області про використання коштів
Міжнародного банку реконструкції на фінансування заходів розвитку сімейних
форм опіки чи розпорядника коштів;
- поточного стану (проблематики) реорганізації спеціальних та
санаторних закладів області.
О. Діденко запропонував рішення за результатами виїзного засідання
Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної
політики від 14 квітня 2021 року на тему: «Захист прав дітей в умовах
адміністративно-територіальної
реформи
та
реформування
системи
інституційного догляду та виховання дітей в Київській області» взяти до
відома, підтримати пропозиції Ю. Цибульської та направити їх до
Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 7, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосувало» – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Рішення за результатами виїзного засідання Комітету
Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики від
14 квітня 2021 року на тему: «Захист прав дітей в умовах адміністративнотериторіальної реформи та реформування системи інституційного догляду та
виховання дітей в Київській області» взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації до 01 липня 2021 року надати депутатам обласної ради
восьмого скликання інформацію стосовно:
- плану трансформації системи інституційного догляду в Полтавській
області та поточний стан його виконання;
- звіту усіх територіальних громад області про використання коштів
Міжнародного банку реконструкції на фінансування заходів розвитку сімейних
форм опіки чи розпорядника коштів;
- поточного стану (проблематики) реорганізації спеціальних та
санаторних закладів Полтавської області.

18

14. Про погодження кандидатури Л. Білявської для нагородження
Грамотою Верховної Ради України.
СЛУХАЛИ: О. Діденко поінформував, що до Полтавської обласної ради
надійшов лист Полтавської державної аграрної академії (далі – ПДАА) з
проханням порушити клопотання перед Верховною Радою України про
нагородження Грамотою Верховної Ради України Білявської Людмили
Григорівни, доктора сільськогосподарських наук, доцента, професора кафедри
селекції, насінництва і генетики ПДАА, авторку найвідоміших сортів сої в
Україні, за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у
реалізацію
державної
політики
в
галузі
освіти,
підготовку
висококваліфікованих фахівців агропромислового комплексу та з нагоди
відзначення Дня Незалежності України.
Запропонував підтримати пропозицію Полтавської державної аграрної
академії та погодити кандидатуру Білявської Людмили Григорівни, доктора
сільськогосподарських наук, доцента, професора кафедри селекції, насінництва
і генетики ПДАА; внести на розгляд чергової сесії обласної ради восьмого
скликання проєкт рішення «Про погодження кандидатури Л. Білявської для
нагородження Грамотою Верховної Ради України».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 7, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосувало» – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати пропозицію Полтавської державної аграрної
академії та погодити кандидатуру Білявської Людмили Григорівни, доктора
сільськогосподарських наук, доцента, професора 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 Л. Білявської для нагородження
Грамотою Верховної Ради України».
15. Про погодження кандидатури
Грамотою Верховної Ради України.

А. Поліщука

для

нагородження

СЛУХАЛИ: О. Діденко поінформував, що до Полтавської обласної ради
надійшов лист Полтавської державної аграрної академії (далі – ПДАА) з
проханням порушити клопотання перед Верховною Радою України про
нагородження Грамотою Верховної Ради України Поліщука Анатолія
Анатолійовича, доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача
кафедри технології виробництва продукції тваринництва Полтавської
державної аграрної академії, для нагородження Грамотою Верховної Ради
України, за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у
реалізацію
державної
політики
в
галузі
освіти,
підготовку
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висококваліфікованих фахівців агропромислового комплексу та з нагоди
відзначення Дня Незалежності України.
Запропонував підтримати пропозицію Полтавської державної аграрної
академії та погодити кандидатуру Поліщука Анатолія Анатолійовича, доктора
сільськогосподарських наук, професора, завідувача кафедри технології
виробництва продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії,
для нагородження Грамотою Верховної Ради України; внести на розгляд
чергової сесії обласної ради восьмого скликання проєкт рішення «Про
погодження кандидатури А. Поліщука для нагородження Грамотою Верховної
Ради України».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 7, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосувало» – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати пропозицію Полтавської державної аграрної
академії та погодити кандидатуру Поліщука Анатолія Анатолійовича, доктора
сільськогосподарських наук, професора, завідувача кафедри технології
виробництва продукції тваринництва 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 А. Поліщука для нагородження
Грамотою Верховної Ради України».
16. Про хід оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році.
СЛУХАЛИ: М. Трохименко повідомила про хід оздоровлення та відпочинку
дітей у 2021 році.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, Н. Сухонос, Г. Власюк.
О. Діденко запитав про кількість дітей у таборах відпочинку в умовах
дотримання протиепідеміологічних заходів, пов’язаних з поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19. М. Трохименко повідомила, що табори
заповнено на 50%.
О. Діденко запропонував затвердити звіт начальника Управління молоді
та спорту Полтавської обласної державної адміністрації М. Трохименко про хід
оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: затвердити звіт начальника Управління молоді та спорту
Полтавської обласної державної адміністрації М. Трохименко про хід
оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році.
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17. Про фінансування комплексного проведення ремонтних та
реекспозиційних робіт залів І поверху Полтавського краєзнавчого музею імені
Василя Кричевського.
СЛУХАЛИ: О. Діденко запропонував підтримати пропозиції Департаменту
культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації щодо
фінансування комплексного проведення ремонтних та реекспозиційних робіт
залів І поверху Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозиції Департаменту культури і туризму
Полтавської обласної державної адміністрації щодо
фінансування
комплексного проведення ремонтних та реекспозиційних робіт залів І поверху
Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.
18. Про передачу Миргородської спеціальної загальноосвітньої школиінтернату І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради до комунальної власності
територіальної громади міста Миргорода та звернення працівників і батьків
учнів школи.
СЛУХАЛИ: Є. Похно повідомив про ситуацію щодо передачі Миргородської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Полтавської
обласної ради до комунальної власності територіальної громади міста
Миргорода.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, Ю. Цибульська.
О. Діденко проінформував, що Миргородський міський голова повідомив,
що утримувати заклад із бюджету Миргородської територіальної громади зараз
немає можливості. Наразі домовилися, що Миргородською міською радою буде
прийнято рішення про продовження терміну передачі школи на 1 рік, а з
обласного бюджету буде виділено кошти для фінансування закладу на даний
період.
О. Діденко запропонував рекомендувати Департаменту освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації, управлінню майном обласної
ради, Миргородській міській раді відтермінувати на 1 рік передачу
Миргородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів
Полтавської обласної ради до комунальної власності територіальної громади
міста Миргорода.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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ВИРІШИЛИ: рекомендувати Департаменту освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації, управлінню майном обласної ради, Миргородській
міській раді відтермінувати на 1 рік передачу Миргородської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради до
комунальної власності територіальної громади міста Миргорода.
19. Про внесення змін до програми «Розвиток освітнього простору
Полтавщини» на 2021 – 2025 роки.
СЛУХАЛИ: Г. Власюк повідомила, що до програми «Розвиток освітнього
простору Полтавщини» на 2021 – 2025 роки підготовлено такі зміни:
- на виконання рекомендацій постійної комісії від 25 травня 2021 року
викласти позицію 1 у колонці «Перелік заходів програми» пункту 3.2
напряму 3 Розділу 4 у такій редакції: «Проведення ремонтно-будівельних
робіт із застосуванням енергозберігаючих та енергоефективних
технологій, здійснення реставраційного ремонту, виготовлення або
коригування проєктно-кошторисної документації в установах, закладах
професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти,
що мають статус окремих юридичних осіб і фінансуються з обласного
бюджету та окремих закладів загальної середньої освіти державної форми
власності, зміцнення їх матеріально-технічної бази»;
О. Діденко поставив дану пропозицію на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Г. Власюк запропонувала внести зміни до напряму 3 Розділу 4,
доповнивши його пунктом 3.4. «Забезпечення пожежною сигналізацією
закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності на умовах
співфінансування з місцевих бюджетів не менше 50 %».
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, О. Усанова, С. Бульбаха,
Ю. Цибульська, Т. Юрченко, О. Путря.
Ю. Цибульська наголосила на необхідності розгляду постійною комісією
фінансових питань галузей освіти, науки та культури.
С. Бульбаха запропонував визначити співфінансування по забезпеченню
пожежною сигналізацією шкіл на умовах 70% на 30 %.
О. Діденко запропонував підтримати пропозиції Департаменту освіти і
науки Полтавської обласної державної адміністрації щодо внесення змін до
напряму 3 Розділу 4, доповнивши його пунктом 3.4. «Забезпечення пожежною
сигналізацією закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності
на умовах співфінансування з місцевих бюджетів не менше 50 %».
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ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозиції Департаменту освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації та рекомендувати внести до програми
«Розвиток освітнього простору Полтавщини» на 2021 – 2025 роки такі зміни:
- викласти позицію 1 у колонці «Перелік заходів програми» пункту 3.2
напряму 3 Розділу 4 у такій редакції: «Проведення ремонтно-будівельних
робіт із застосуванням енергозберігаючих та енергоефективних
технологій, здійснення реставраційного ремонту, виготовлення або
коригування проєктно-кошторисної документації в установах, закладах
професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти,
що мають статус окремих юридичних осіб і фінансуються з обласного
бюджету та окремих закладів загальної середньої освіти державної форми
власності, зміцнення їх матеріально-технічної бази»;
- напрям 3 Розділу 4 доповнити пунктом 3.4. «Забезпечення пожежною
сигналізацією закладів загальної середньої освіти комунальної форми
власності на умовах співфінансування з місцевих бюджетів не
менше 50 %».
20. Про звернення депутата Полтавської обласної ради О. Усанової щодо
закриття Шепелівської філії «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»
Глобинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5.
СЛУХАЛИ: О. Усанова повідомила, що до неї, як до депутата Полтавської
обласної ради, звернулися жителі села Шепелівка Глобинської територіальної
громади, які стурбовані намірами влади закрити Шепелівську філію
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Глобинської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 5 Глобинської міської ради Полтавської області. Відповідний
проєкт рішення вноситься на розгляд сесії Глобинської міської ради. На
сьогоднішній день в селі відсутні бібліотека, дитячий майданчик, клуб,
дошкільний заклад (хоча є 20 дітей дошкільного віку). Від Шепелівки до
Глобиного ведуть дві дороги: одна коротша, близько 6 км, через
нерегульований та небезпечний залізничний переїзд з вкрай обмеженим
оглядом, інша - близько 16 км вщент розбита.
Запропонувала постійній комісії обласної ради з питань освіти, науки та
культури направити до Глобинської міської ради звернення щодо організації
громадського обговорення з питання закриття Шепелівської філії
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Глобинської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 5 Глобинської міської ради Полтавської області та
відтермінування ліквідації школи.
ВИСТУПИЛИ: О. Діденко підтримав пропозицію О. Усанової, запропонував
направити аналогічне звернення до Департаменту освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації. Поставив дані пропозиції на голосування.
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ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: постійній комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури
направити до Глобинської міської ради та Департаменту освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації звернення щодо організації
громадського
обговорення
питання
закриття
Шепелівської
філії
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Глобинської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 5 Глобинської міської ради Полтавської області та
відтермінування ліквідації школи.
21. Про внесення змін до Регіональної програми «Дітям Полтавщини якісне харчування» на 2021 – 2024 роки».
ВИСТУПИЛИ: Ю. Цибульська запропонувала рекомендувати Департаменту
освіти і науки, Департаменту фінансів Полтавської обласної державної
адміністрації внести зміни до Регіональної програми «Дітям Полтавщини якісне харчування» на 2021 – 2024 роки в частині забезпечення повного
фінансування оновлення матеріально-технічної бази харчоблоків освітніх
закладів громад Полтавської області.
О. Діденко поставив на голосування дану пропозицію.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати Департаменту освіти і науки, Департаменту
фінансів Полтавської обласної державної адміністрації внести зміни до
Регіональної програми «Дітям Полтавщини - якісне харчування» на 2021 – 2024
роки в частині забезпечення повного фінансування оновлення матеріальнотехнічної бази харчоблоків освітніх закладів громад Полтавської області.

Голова постійної комісії

О. ДІДЕНКО

Секретар постійної комісії

Ю. ЦИБУЛЬСЬКА

