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

м. Полтава

№8

Головуючий: Діденко Олег Григорович – голова постійної комісії.
Присутні члени постійної комісії: Василенко Марина Григорівна – заступник
голови постійної комісії, Цибульська Юлія Володимирівна – секретар постійної
комісії, Сухонос Наталія Василівна, Усанова Ольга Петрівна, Юрченко Тетяна
Олегівна.
Відсутні члени постійної комісії: Богдан Руслан Дмитрович.
Взяли участь:
Бульбаха
Сергій Володимирович
Барибіна
Яніна Олександрівна
Мороховець
Ігор Анатолійович
Левакіна
Оксана Віталіївна
Метельська
Лариса Євгенівна

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

Запрошені:
Борсук
Оксана Вікторівна
Гавриленко
Ірина Михайлівна

- в. о. директора Андріївського ліцею
Полтавської обласної ради
- директор Кременчуцької спеціальної
школи Полтавської обласної ради
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Зелюк
Віталій Володимирович
Калініченко
Надія Петрівна
Ковальська
Віта Володимирівна
Удовиченко
Ірина Анатоліївна
Шумейко
Григорій Іванович

- директор
Полтавського
обласного
інституту післядипломної педагогічної
освіти ім. М.В. Остроградського
- директор Градизької спеціальної школи
Полтавської обласної ради
- директор Департаменту освіти і науки
Полтавської
обласної
державної
адміністрації
- директор Департаменту культури і
туризму Полтавської обласної державної
адміністрації
- голова обласної організації профспілки
працівників освіти і науки України

О. Діденко повідомив, що члени постійної комісії обласної ради з питань
освіти, науки та культури – Цибульська Юлія Володимирівна, Сухонос Наталія
Василівна, Усанова Ольга Петрівна, Юрченко Тетяна Олегівна беруть участь у
засіданні у режимі відеоконференції.
О. Діденко запропонував внести додаткові питання до порядку денного:
- Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до депутатів Сумської, Дніпропетровської,
Кіровоградської, Харківської, Черкаської, Донецької, Київської, Луганської,
Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Вінницької, Львівської,
Рівненської, Чернігівської, Житомирської, Закарпатської, Хмельницької
обласних рад та Київської міської ради»;
- Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до депутатів Сумської, Дніпропетровської,
Кіровоградської, Харківської, Черкаської, Донецької, Київської, Луганської,
Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Вінницької, Волинської,
Львівської та Рівненської обласних рад»;
- Про проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на безоплатне
прийняття громадського будинку за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37 у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області»;
- Про проєкт рішення обласної ради «Про укладення контракту з
директором Андріївського ліцею Полтавської обласної ради, яка пройшла
конкурсний відбір».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
О. Діденко запропонував у питанні «Різне» розглянути інформацію:
- Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо забезпечення пожежною сигналізацією закладів освіти
територіальних громад області;

3

- Про стан забезпечення харчуванням учнів у закладах загальної
середньої освіти області, повноваження з управління якими передано
Полтавській обласній державній адміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, 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 Звернення депутатів Полтавської
обласної ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки
України щодо відновлення у закладах освіти посади «Заступник директора з
військово-патріотичного виховання».
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів Полтавської
обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення прав дітей з
особливими освітніми потребами на психолого-педагогічні та корекційнорозвиткові послуги в інклюзивно-ресурсних центрах».
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію Градизької
спеціальної школи Полтавської обласної ради шляхом приєднання до
Кременчуцької спеціальної школи Полтавської обласної ради».
5. Про
інформацію
директора
Полтавського
обласного
інституту
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського В. Зелюка
щодо проєкту Статуту Полтавської академії неперервної освіти
ім. М.В. Остроградського Полтавської обласної ради та плану роботи
закладу.
6. Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів Полтавської
обласної ради до депутатів Сумської, Дніпропетровської, Кіровоградської,
Харківської, Черкаської, Донецької, Київської, Луганської, Запорізької,
Херсонської, Миколаївської, Одеської, Вінницької, Львівської, Рівненської,
Чернігівської, Житомирської, Закарпатської, Хмельницької обласних рад та
Київської міської ради».
7. Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів Полтавської
обласної ради до депутатів Сумської, Дніпропетровської, Кіровоградської,
Харківської, Черкаської, Донецької, Київської, Луганської, Запорізької,
Херсонської, Миколаївської, Одеської, Вінницької, Волинської, Львівської
та Рівненської обласних рад».
8. Про проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на безоплатне
прийняття громадського будинку за адресою: м. Полтава, вул. Соборності,
37 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області».
9. Про проєкт рішення обласної ради «Про укладення контракту з директором
Андріївського ліцею Полтавської обласної ради, яка пройшла конкурсний
відбір».
10. Різне.
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О. Діденко поставив на голосування 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.
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 розроблений з
метою забезпечення належного надання послуг населенню в галузі культури та
мистецтва – зокрема, фінансування Комунального закладу «Полтавська обласна
філармонія» на теплопостачання – 200,0 тис. грн та на придбання ліхтарів для
освітлення фасаду будівлі – 49,0 тис. грн. У зв’язку з передачею 3 штатних
одиниць із Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені
І.П. Котляревського є необхідність у фінансуванні заробітної плати 1 штатної
одиниці Комунального закладу «Полтавська обласна філармонія» –
19,787 тис. грн та 2 штатних одиниць Комунального закладу «Полтавський
академічний симфонічний оркестр» - 45,140 тис. грн. На виконання припису
ПФ АТ «Полтаваобленерго» до Комунального закладу «Полтавський
академічний симфонічний оркестр» виникла необхідність облаштування
площадки для засобу вимірювальної техніки з функцією дистанційного
зчитування – 28,9 тис. грн.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь: І. Удовиченко, О. Діденко,
Т. Юрченко.
О. Діденко запропонував інформацію І. Удовиченко взяти до відома;
підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Комплексної
програми розвитку культури і мистецтва у Полтавській області на 2021 ‒ 2025
роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію І. Удовиченко взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Комплексної програми розвитку культури і мистецтва у Полтавській області на
2021 ‒ 2025 роки».
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2. Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і
науки України щодо відновлення у закладах освіти посади «Заступник
директора з військово-патріотичного виховання».
СЛУХАЛИ: С. Бульбаха поінформував, про суть проєкту рішення. Наголосив,
що навчальний предмет «Захист України» покликаний формувати в учнівської
молоді життєво необхідні знання, уміння і навички щодо захисту України та дій
в умовах надзвичайних ситуацій, а також системне уявлення про військовопатріотичне виховання як складову частину національно-патріотичного
виховання. Звернув увагу на необхідність внесення змін до Типових штатних
нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205, в частині введення
окремої посади «Заступник директора з військово-патріотичного виховання».
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, С. Бульбаха, О. Усанова,
В. Ковальська, І. Мороховець.
О. Діденко висловив думку щодо необхідності підготовки педагогічними
університетами вчителів предмету «Захист України».
О. Усанова підтримала проєкт рішення. Запитала, чи профінансовано
рахунки на поточні ремонтні роботи Кременчуцького ліцею з посиленою
військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради.
В. Ковальська відповіла, що на черговій сесії обласної ради заплановано
виділити кошти для забезпечення закладу засобами пожежної безпеки, питання
фінансування ремонтів на сьогодні вивчається.
О. Діденко підтримав необхідність фінансування військового ліцею.
О. Усанова нагадала, що було обіцяно виділити за результатами
перерозподілу обласного бюджету 5 млн грн для добудови третього поверху
військового ліцею, наголосила на необхідності звернутися до Кременчуцької
міської ради з пропозицією передати приміщення для розширення військового
ліцею.
В. Ковальська відповіла, що питання вивчається.
О. Усанова запропонувала провести виїзну комісію обласної ради з
питань освіти, науки та культури з метою перевірки проведення ремонтних
робіт у Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою
Полтавської обласної ради та виробити алгоритм подальших дій його розвитку.
О. Діденко запропонував інформацію С. Бульбахи взяти до відома;
підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і
науки України щодо відновлення у закладах освіти посади ″Заступник
директора з військово-патріотичного виховання″».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію С. Бульбахи взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і
науки України щодо відновлення у закладах освіти посади ″Заступник
директора з військово-патріотичного виховання″».
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення
прав дітей з особливими освітніми потребами на психолого-педагогічні та
корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно-ресурсних центрах».
СЛУХАЛИ: Я. Барибіна повідомила, що 21 липня 2021 року набрали чинності
положення постанови Кабінету Міністрів України № 765 «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з
особливими освітніми потребами», якою серед іншого було внесено зміни до
Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 та виключено із
завдань ІРЦ надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг
для учнів інклюзивних шкіл та вихованців інклюзивних груп дитячих садочків.
У зв’язку з цим пропонується звернутися до Кабінету Міністрів України з
проханням внести відповідні зміни до Положення про інклюзивно-ресурсний
центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня
2017 року № 545, зокрема:
- передбачити серед переліку завдань ІРЦ надання психолого-педагогічних та
корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які
навчаються в інклюзивних класах (групах) у закладах дошкільної, загальної
середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти,
які забезпечують здобуття загальної середньої освіти;
- виключити право ІРЦ щодо проведення додаткової медичної діагностики для
комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.
ВИСТУПИЛИ: О. Діденко запропонував інформацію Я. Барибіної взяти до
відома; підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення
права дітей з особливими освітніми потребами на психолого-педагогічні та
корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно-ресурсних центрах».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Я. Барибіної взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення
права дітей з особливими освітніми потребами на психолого-педагогічні та
корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно-ресурсних центрах».
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4. Про проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію Градизької
спеціальної школи Полтавської обласної ради шляхом приєднання до
Кременчуцької спеціальної школи Полтавської обласної ради».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська презентувала процес реорганізації Градизької
спеціальної школи Полтавської обласної ради шляхом приєднання до
Кременчуцької спеціальної школи Полтавської обласної ради. Звернула увагу,
що внаслідок реорганізації буде скорочено 4 класи, 2 виховні групи,
45,2 штатних одиниць, відповідно економія бюджетних коштів складатиме
7,4 млн грн. Повідомила, що на базі Градизької спецшколи планується створити
військовий ліцей, для цього залучаються 130 млн грн з Державного бюджету
України. Спроможність ліцею становитиме 160 ліцеїстів. Утримання ліцею
складатиме 12,8 млн грн на рік.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, В. Ковальська,
Ю. Цибульська, О. Усанова.
О. Діденко запитав, з якого віку буде проводитись набір дітей у
військовий ліцей.
В. Ковальська відповіла, що набір дітей буде здійснюватися з 8 класу.
О. Діденко наголосив на необхідності існування двох військових ліцеїв у
Кременчуці та Градизьку.
Ю. Цибульська звернулася з пропозицією до Департаменту освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації надати членам постійної комісії
протоколи зборів трудових колективів та протоколи зборів батьківських
комітетів по питанню реорганізації Кременчуцької та Градизької шкіл.
Запитала, чи є борги у Градицької спецшколи.
В. Ковальська відповіла, що немає.
О. Усанова запитала про перекваліфікацію педагогів, які працювали за
програмою спеціальної школи, на програму військових ліцеїв.
В. Ковальська відповіла, що педагоги викладатимуть навчальні предмети
загального курсу.
О. Діденко запропонував інформацію В. Ковальської взяти до відома;
підтримати проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію Градизької
спеціальної школи Полтавської обласної ради шляхом приєднання до
Кременчуцької спеціальної школи Полтавської обласної ради».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 1, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію
Градизької спеціальної школи Полтавської обласної ради шляхом приєднання
до Кременчуцької спеціальної школи Полтавської обласної ради».
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5. Про інформацію директора Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського В. Зелюка щодо
проєкту
Статуту
Полтавської
академії
неперервної
освіти
ім. М.В. Остроградського Полтавської обласної ради та плану роботи закладу.
СЛУХАЛИ: В. Зелюк презентував план роботи Полтавської академії
неперервної освіти ім. М.В. Остроградського Полтавської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Цибульська запитала у чому відмінність Статуту
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В. Остроградського та Статуту Полтавської академії неперервної освіти
ім. М.В. Остроградського Полтавської обласної ради.
В. Зелюк відповів, що це новий заклад, з новою структурою та
механізмами взаємодії з територіальними громадами. Під час навчання буде
здійснюватися акцент на цифровізацію освіти.
Ю. Цибульська запитала про інновації взаємодії закладу з
територіальними громадами.
О. Діденко запропонував провести одне засідання постійної комісії на
базі закладу.
О. Діденко запропонував інформацію директора Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського щодо
проєкту
Статуту
Полтавської
академії
неперервної
освіти
ім. М.В. Остроградського Полтавської обласної ради та плану роботи закладу
взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію директора Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського щодо проєкту
Статуту Полтавської академії неперервної освіти ім. М.В. Остроградського
Полтавської обласної ради та плану роботи закладу взяти до відома.
6. Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до депутатів Сумської, Дніпропетровської,
Кіровоградської, Харківської, Черкаської, Донецької, Київської, Луганської,
Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Вінницької, Львівської,
Рівненської, Чернігівської, Житомирської, Закарпатської, Хмельницької
обласних рад та Київської міської ради».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська повідомила, що бюджетні видатки на підготовку
674 учнів з інших областей, які навчаються в закладах професійно-технічної
освіти Полтавської області, в середньому на рік складають 37,4 млн грн, що
призводить до значного навантаження на обласний бюджет. Разом з тим,
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статтею 101 Бюджетного кодексу України місцевим радам надано право
передбачати у відповідних бюджетах міжбюджетні трансферти між місцевими
бюджетами. Тому пропонується звернутися до відповідних обласних рад з
пропозицією про укладення договорів щодо передачі міжбюджетних
трансфертів Полтавській області для забезпечення здобувачів освіти освітніми
послугами в закладах професійної (професійно-технічної) освіти нашої області.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь О. Діденко, Ю. Цибульська,
В. Ковальська.
Ю. Цибульська запитала, яким чином раніше відбувалися міжбюджетні
трансферти і яка перспектива їх на сьогодні.
В. Ковальська відповіла, що за напрямом «Освіта» такі кроки
здійснюються вперше.
О. Діденко запропонував інформацію В. Ковальської взяти до відома;
підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до депутатів Сумської, Дніпропетровської,
Кіровоградської, Харківської, Черкаської, Донецької, Київської, Луганської,
Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Вінницької, Львівської,
Рівненської, Чернігівської, Житомирської, Закарпатської, Хмельницької
обласних рад та Київської міської ради».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до депутатів Сумської, Дніпропетровської,
Кіровоградської, Харківської, Черкаської, Донецької, Київської, Луганської,
Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Вінницької, Львівської,
Рівненської, Чернігівської, Житомирської, Закарпатської, Хмельницької
обласних рад та Київської міської ради».
7. Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до депутатів Сумської, Дніпропетровської,
Кіровоградської, Харківської, Черкаської, Донецької, Київської, Луганської,
Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Вінницької, Волинської,
Львівської та Рівненської обласних рад».
СЛУХАЛИ: В. Ковальська повідомила, що бюджетні видатки на утримання
182 учнів з інших областей, які навчаються у закладах загальної середньої
освіти Полтавської області, в середньому на рік складають 11,1 млн грн.
Тому пропонується іншим обласним радам укласти договори щодо
передачі міжбюджетних трансфертів Полтавській області для забезпечення
здобувачів освіти освітніми послугами в закладах нашої області.
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ВИСТУПИЛИ: О. Діденко запропонував інформацію В. Ковальської взяти до
відома; підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до депутатів Сумської, Дніпропетровської,
Кіровоградської, Харківської, Черкаської, Донецької, Київської, Луганської,
Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Вінницької, Волинської,
Львівської та Рівненської обласних рад».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до депутатів Сумської, Дніпропетровської,
Кіровоградської, Харківської, Черкаської, Донецької, Київської, Луганської,
Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Вінницької, Волинської,
Львівської та Рівненської обласних рад».
8. Про проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на безоплатне
прийняття громадського будинку за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37 у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».
СЛУХАЛИ: О. Діденко повідомив про суть проєкту рішення.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь В. Ковальська, О. Діденко,
Я. Барибіна, Ю. Цибульська.
Ю. Цибульська запитала, чи є необхідність створення центру
національно-патріотичного виховання саме в Полтаві, звернула увагу на
доцільності створення регіональних центрів. Запитала про площу та суму
коштів для утримання громадського будинку.
В. Ковальська відповіла, що площа будинку 1200 кв.м., сума для
утримання 3,2 млн грн.
О. Діденко наголосив на необхідності надання згоди для прийняття
будівлі у власність територіальних громад Полтавської області та запропонував
підтримати проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на безоплатне
прийняття громадського будинку за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37 у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ: пропозиція не набрала необхідної кількості голосів для прийняття
рекомендації (висновку).
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9. Про проєкт рішення обласної ради «Про укладення контракту з
директором Андріївського ліцею Полтавської обласної ради, яка пройшла
конкурсний відбір».
СЛУХАЛИ: О. Діденко нагадав, що 07 жовтня 2021 року постійною комісією
рекомендовано призначити О. Борсук на посаду директора Андріївського ліцею
Полтавської обласної ради строком на 5 років. Але на сьогодні пропонується
укласти контракт строком на 3 роки.
ВИСТУПИЛИ: О. Борсук повідомила, що не заперечує проти укладення з нею
контракту на посаду директора Андріївського ліцею Полтавської обласної ради
строком на 3 роки.
О. Діденко запропонував інформацію О. Борсук взяти до відома;
рекомендувати О. Борсук на посаду директора Андріївського ліцею
Полтавської обласної ради строком на 3 роки, як таку, що пройшла конкурсний
відбір; управлінню майном підготувати відповідний проєкт рішення обласної
ради та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання сьомої
позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію О. Борсук взяти до відома.
2. Рекомендувати О. Борсук на посаду директора Андріївського ліцею
Полтавської обласної ради строком на 3 роки, як таку, що пройшла конкурсний
відбір.
3. Управлінню майном підготувати відповідний проєкт рішення обласної
ради та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання сьомої
позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
10. Різне.
О. Діденко повідомив, що Департамент освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації надав інформацію стосовно питання
забезпечення закладів освіти Полтавської області пожежною сигналізацією.
Запропонував рекомендувати виконавчому апарату обласної ради підготувати
на чергову сесію обласної ради проєкт рішення «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення
пожежною сигналізацією закладів освіти територіальних громад області»,
постійній комісії розглянути його на черговому засіданні.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
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В. Ковальська повідомила про стан забезпечення харчуванням учнів у
закладах загальної середньої освіти області, повноваження з управління якими
передано Полтавській обласній державній адміністрації. Наголосила, що
Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації
підготовлено Порядок проживання та утримання ліцеїстів, який буде внесено
на чергову сесію обласної ради.
Голова постійної комісії

О. ДІДЕНКО

Секретар постійної комісії

Ю. ЦИБУЛЬСЬКА

