
 

 

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 26 березня 2021 року з питання № 1 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради «Про Регіональну програму «Дітям 

Полтавщини – якісне харчування» на 2021 – 2024 роки» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Регіональну програму 

«Дітям Полтавщини – якісне харчування» на 2021 – 2024 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 26 березня 2021 року з питання № 2 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради «Про Обласну програму національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Обласну програму 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді 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 26 березня 2021 року з питання № 3 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради «Про Регіональну Програму підтримки 

наукової та інноваційної діяльності у Полтавській області на 2021 – 2024 роки» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Регіональну Програму 

підтримки наукової та інноваційної діяльності у Полтавській області на 2021 – 

2024 роки». 

 

 

 

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 26 березня 2021 року з питання № 4 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну типу та найменування 

комунального закладу «Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат 

ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну типу та 

найменування комунального закладу «Шишацький обласний науковий ліцей-

інтернат ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради». 

 

 

 

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 26 березня 2021 року з питання № 5 порядку денного 

«Про порушення клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради 

України Л. Січкар» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати пропозицію Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації та порушити клопотання перед Верховною 

Радою України про присудження Премії Верховної Ради України Січкар 

Любові Іванівні, директору Полтавського навчально-реабілітаційного центру 

Полтавської обласної ради, за розроблення і впровадження нових технологій, 

оновлення змісту і методичного забезпечення навчального процесу, які 

сприяють підвищенню якості освіти і виховання, за створення умов для 

здобуття якісної освіти дітьми зі складними комплексними порушеннями. 

2. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради восьмого скликання 

проєкт рішення «Про порушення клопотання щодо присудження Премії 

Верховної Ради України Л. Січкар». 

 

 

 

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 26 березня 2021 року з питання № 7 порядку денного 

«Про ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів Полтавської обласної Малої академії наук учнівської молоді» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію директора Комунального закладу Полтавської обласної ради 

«Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» Т. Лахач про 

ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів Полтавської обласної Малої академії наук учнівської 

молоді взяти до відома. 

 

 

 

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 26 березня 2021 року з питання № 8 порядку денного 

«Про звернення директора Комунального закладу Полтавської обласної ради 

«Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» Т. Лахач» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати звернення директора Комунального закладу Полтавської 

обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» 

Т. Лахач. 

2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації 

передбачити кошти у сумі 125 488, 23 грн на рік на оренду додаткових 

приміщень загальною площею 131, 53 кв.м (за адресою: пров. Шкільний, 6, 

м. Полтава) для Комунального закладу Полтавської обласної ради «Полтавська 

обласна Мала академія наук учнівської молоді». 

 

 

 

 

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 26 березня 2021 року з питання № 9 порядку денного 

«Про звіт директора Полтавського академічного обласного українського 

музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя О. Андрієнка та продовження 

терміну дії контракту з ним» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти звіт з позитивним висновком директора Полтавського 

академічного обласного українського музично-драматичного театру 

ім. М.В. Гоголя Андрієнка Олексія Миколайовича. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради продовжити термін дії контракту з 

директором Полтавського академічного обласного українського музично-

драматичного театру ім. М.В. Гоголя Андрієнком Олексієм Миколайовичем 

строком на 5 років. 

3. Рекомендувати управлінню майном обласної ради підготувати та 

внести в установленому порядку на розгляд сесії обласної ради відповідний 

проєкт рішення. 

 

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 

 

 

mailto:info@oblrada-pl.gov.ua
mailto:info@oblrada.pl.ua
http://teatr-gogolya.pl.ua/
http://teatr-gogolya.pl.ua/
http://teatr-gogolya.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 26 березня 2021 року з питання № 10 порядку денного 

«Про пропозиції депутата Полтавської обласної ради Ю. Цибульської щодо 

перейменування та розширення кола питань постійних комісій обласної ради» 

 

КОМІСІЯ       ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати пропозиції депутата Полтавської обласної ради 

Ю. Цибульської щодо перейменування та розширення кола питань постійних 

комісій обласної ради. 

2. Звернутися до постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 

депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв’язків з 

громадськістю та дотримання прав учасників АТО розглянути відповідні 

пропозиції  депутата Полтавської обласної ради Ю. Цибульської.  

 

 

 

Голова комісії        О. ДІДЕНКО 
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