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

м. Полтава

№ 11

Головуючий: Діденко Олег Григорович – голова постійної комісії.
Присутні члени постійної комісії: Василенко Марина Григорівна – заступник
голови постійної комісії, Цибульська Юлія Володимирівна – секретар постійної
комісії, Воротинцев Василь Альбертович, Сухонос Наталія Василівна, Усанова
Ольга Петрівна, Юрченко Тетяна Олегівна.
Відсутній член постійної комісії: Богдан Руслан Дмитрович.
Взяли участь:
Лунін
Дмитро Сергійович

- перший
заступник
голови
державної адміністрації

Рижеченко
Катерина Сергіївна

- заступник голови
адміністрації

Паутова
Тетяна Олександрівна

- заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної
ради
- начальник Управління майном обласної
ради

Сагайдачний
Сергій Тимофійович

обласної

обласної
державної

Калашник
Світлана Миколаївна

- заступник
начальника
відділу
організаційного забезпечення діяльності
ради виконавчого апарату обласної ради

Синявська
Тамара Григорівна

- начальник
відділу
юридичного
забезпечення виконавчого апарату обласної
ради
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Запрошені:
Вітряк
Тетяна Володимирівна

- директор Полтавського
обласного театру ляльок

академічного

Заєць
Наталія Валеріївна

- провідний фахівець відділу моніторингу
матеріально-технічного забезпечення та
майнових відносин Комунальної установи
«Центр фінансово-статистичного аналізу
та матеріально-технічного забезпечення
освітніх закладів» Полтавської обласної
ради

Ковальська
Віта Володимирівна

- директор Департаменту освіти і науки
Полтавської
обласної
державної
адміністрації

Удовиченко
Ірина Анатоліївна

- директор Департаменту культури і
туризму Полтавської обласної державної
адміністрації

О. Діденко запропонував внести додаткові питання до порядку денного:
- Про проєкт рішення обласної ради «Про організацію та встановлення
вартості харчування в закладах загальної середньої освіти, які належать до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області»;
- Про проєкт рішення обласної ради «Про переукладення контракту з
директором Полтавського академічного обласного театру ляльок».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Порядок денний:
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Комплексної
Програми розвитку культури і мистецтва в Полтавській області
на 2021 – 2025 роки».
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми
розвитку туризму і курортів у Полтавській області на 2021 – 2025 роки».
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про Обласну програму розвитку
закладів позашкільної освіти спортивного та фізкультурно-оздоровчого
спрямування на 2022 – 2026 роки».
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про організацію та встановлення
вартості харчування в закладах загальної середньої освіти, які належать до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області».
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5. Про проєкт рішення обласної ради «Про переукладення контракту з
директором Полтавського академічного обласного театру ляльок».
6. 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.
О. Діденко нагадав про рекомендації постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки та культури, прийняті на засіданні 16 грудня 2021 року.
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Комплексної
Програми розвитку культури і мистецтва в Полтавській області
на 2021 – 2025 роки».
СЛУХАЛИ: І. Удовиченко повідомила, що проєкт рішення обласної ради «Про
внесення змін до Комплексної Програми розвитку культури і мистецтва в
Полтавській області на 2021 – 2025 роки» розроблений з метою забезпечення
належного надання послуг населенню в галузі культури та мистецтва, зокрема
передбачено:
- збільшення фінансування за напрямом «Поліпшення матеріальнотехнічної бази обласних закладів, установ культури і мистецтва»
на 1 800,0 тис. грн для виготовлення проектно-кошторисної документації на
реконструкцію будівлі Полтавського обласного театру ляльок;
- збільшення фінансування на 2022 рік за напрямом «Організація та
проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів» на 2 800,0 тис. грн з
урахуванням того, що упродовж року здійснювалося збільшення фінансування
шляхом перерозподілу коштів на підтримку та проведення окремих заходів;
- збільшення фінансування на оплату енергоносіїв професійних
мистецьких закладів: на 2021 рік необхідне збільшення фінансування на
270 тис. грн по даному пункту шляхом перерозподілу коштів за рахунок
Полтавського краєзнавчого музею імені В. Кричевського; на 2022 рік –
збільшення фінансування на 15 774,0 тис. грн у зв’язку із збільшенням тарифів
на даний вид послуг.
ВИСТУПИЛИ: О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної
ради «Про внесення змін до Комплексної Програми розвитку культури і
мистецтва в Полтавській області на 2021 – 2025 роки».
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ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Комплексної Програми розвитку культури і мистецтва в Полтавській області
на 2021 – 2025 роки».
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми
розвитку туризму і курортів у Полтавській області на 2021 – 2025 роки».
СЛУХАЛИ: І. Удовіченко повідомила, що до проєкту рішення обласної ради
«Про внесення змін до Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській
області на 2021 – 2025 роки» вносяться такі зміни: з метою комплексного
розвитку туризму в Полтавській області та здійснення належного управління
Комунальну установу «Рекреаційний центр Криворудський» Полтавської
обласної ради передано з оперативного управління Департаменту культури і
туризму Полтавської обласної державної адміністрації в оперативне управління
Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної
адміністрації, відповідно з програми виключається фінансування даної
установи.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь Н. Сухонос, О. Діденко,
І. Удовиченко.
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
внесення змін до Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській області
на 2021 – 2025 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській області
на 2021 – 2025 роки».
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про Обласну програму розвитку
закладів позашкільної освіти спортивного та фізкультурно-оздоровчого
спрямування на 2022 – 2026 роки».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська повідомила, що Обласна програма розвитку закладів
позашкільної освіти спортивного та фізкультурно-оздоровчого спрямування на
2022 – 2026 роки приймається з метою розвитку мережі дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, спортивних закладів, фізкультурно-оздоровчих закладів,
гуртків та секцій в закладах освіти. Виконання програми здійснюватиметься за
такими напрямками:
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- зміцнення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти
спортивного та фізкультурно-оздоровчого спрямування;
- підготовка участі учнів у спортивних заходах різних рівнів;
- підтримка викладачів-тренерів.
Реалізація заходів програми буде здійснюватися на умовах
співфінансування з бюджетів територіальних громад області не менше 50%.
ВИСТУПИЛИ: О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної
ради «Про Обласну програму розвитку закладів позашкільної освіти
спортивного та фізкультурно-оздоровчого спрямування на 2022 – 2026 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Обласну
програму розвитку закладів позашкільної освіти спортивного та фізкультурнооздоровчого спрямування на 2022 – 2026 роки».
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про організацію та встановлення
вартості харчування в закладах загальної середньої освіти, які належать до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська повідомила, що на сьогодні не врегульовано режим
харчування у профільних ліцеях. Відповідно до пункту 8 Порядку організації
харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня
2021 року № 305, вартість безоплатного гарячого харчування у закладах
загальної середньої освіти та інших закладах освіти, що провадять освітню
діяльність на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти,
встановлюється засновником таких закладів щороку відповідно до норм
харчування з урахуванням режиму (кратності) харчування. Тому даним
проєктом рішення пропонується встановити разове безкоштовне харчування
для учнів профільних ліцеїв.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Цибульська запитала, чому норма харчування для учнів
закладів загальної середньої освіти спортивного профілю віком від 14 до
18 років становить 187,97 грн, а для учнів ліцеїв з посиленою військовофізичною підготовкою – 148,00 грн.
В. Ковальська відповіла, що такі норми харчування визначені постановою
Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження
норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку» (далі – Постанова № 305).
В обговоренні взяли участь Ю. Цибульська, В. Ковальська, О. Усанова,
О. Діденко, Д. Лунін, Т. Синявська, Т. Юрченко, Н. Сухонос.
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Д. Лунін наголосив, що норми встановлені Постановою № 305, тому якщо
їх збільшити, може виникнути нецільове використання коштів.
О. Усанова наголосила, що орган місцевого самоврядування має право
встановлювати вартість харчування (в т.ч. збільшувати) своїм рішенням,
відповідно це не буде нецільовим використанням коштів. Запропонувала внести
зміни до проєкту рішення та прирівняти норми харчування для учнів ліцеїв з
посиленою військово-фізичною підготовкою до норм харчування учнів закладів
загальної середньої освіти спортивного профілю.
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
організацію та встановлення вартості харчування в закладах загальної середньої
освіти, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 1, утримались – 2, не голосували – 0.
Т. Юрченко запропонувала взяти перерву, запросити спеціаліста
Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації,
який пояснить калькуляцію вартості харчування для учнів, а потім прийняти
рекомендацію.
ВИРІШИЛИ: пропозиція не набрала необхідної кількості голосів для прийняття
рекомендації.
5. Про проєкт рішення обласної ради «Про переукладення контракту з
директором Полтавського академічного обласного театру ляльок».
СЛУХАЛИ: С. Сагайдачний повідомив, що Управлінням майном обласної ради
підготовлено проєкт рішення «Про переукладення контракту з директором
Полтавського академічного обласного театру ляльок» та пропонується
переукласти контракт з Вітряк Тетяною Володимирівною, директором
Полтавського академічного обласного театру ляльок, з 07 лютого 2022 року
строком на 3 роки.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь С. Сагайдачний, Ю. Цибульська,
Т. Вітряк, К. Рижеченко, О. Діденко, Н. Сухонос.
Ю. Цибульська запитала про роботу театру в умовах карантину та річний
бюджет фінансування.
Т. Вітряк відповіла, що колектив театру вакцинований на 100 %, річний
бюджет у 2021 році складав 11 млн грн.
Н. Сухонос запитала про вік глядачів театру.
Т. Вітряк відповіла, що вистави передбачено і для дітей, і для дорослих
глядачів.
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О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
переукладення контракту з директором Полтавського академічного обласного
театру ляльок».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про переукладення
контракту з директором Полтавського академічного обласного театру ляльок».
Депутати постійної комісії повернулися до розгляду питання № 4 «Про
проєкт рішення обласної ради «Про організацію та встановлення вартості
харчування в закладах загальної середньої освіти, які належать до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь Ю. Цибульська, В. Ковальська,
О. Усанова, О. Діденко, Д. Лунін, Т. Синявська, Т. Юрченко, Н. Сухонос.
Ю. Цибульська запропонувала підготувати звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін
до Постанови № 305 в частині збільшення норм харчування учнів ліцеїв з
посиленою військово-фізичною підготовкою.
Т. Юрченко підтримала пропозицію Ю. Цибульської.
Н. Заєць пояснила, що пунктом 18 Постанови № 305 учні ліцеїв з
посиленою військово-фізичною підготовкою забезпечуються харчуванням
згідно з нормою № 6 – ліцеїстська, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426 «Про норми харчування
військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового
та начальницького складу підрозділів Державної фіскальної служби, осіб
рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту», де
чітко зазначено норми в грамах, які дитина повинна споживати.
Для учнів закладів загальної середньої освіти спортивного профілю
згідно з додатком 15 «Особливості харчування здобувачів освіти, які активно
займаються спортом» Постанови № 305 збільшуються норми та калорійність
харчування.
О. Діденко запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
організацію та встановлення вартості харчування в закладах загальної середньої
освіти, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 2, не голосували – 0.
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ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про організацію та
встановлення вартості харчування в закладах загальної середньої освіти, які
належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області».
6. Різне.
Н. Сухонос повідомила про ситуацію щодо функціонування
Територіального відокремленого спеціалізованого відділення с. Войниха
Лубенської громади Міжрегіонального центру професійної перепідготовки
звільнених у запас військовослужбовців.
О. Діденко запропонував направити звернення депутата Н. Сухонос з
даного питання для розгляду Департаменту освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації.

Голова постійної комісії

О. ДІДЕНКО

Секретар постійної комісії

Ю. ЦИБУЛЬСЬКА

