
Звіт 
постійної комісії міської ради з питань освіти і науки, культури та 

відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту 
 
Постійна комісія з питань освіти і науки, культури та відродження 

духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту ( далі Комісія) – є органом 
Олександрійської міської ради для вивчення, попереднього розгляду і 
підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за 
виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. 
Комісія утворена рішенням міської ради від 25 грудня 2015 року № 8 у 
кількості 3 депутатів: 

- Баранова Івана Михайловича - депутата міської ради від партії «Блок 
Петра Порошенка «Солідарність» 

- Кісельової Галини Олексіївни - депутата міської ради від політичної 
партії «Опозиційний блок» 

- Мельника Сергія Юрійовича - депутата міської ради від політичної 
партії «Українське об’єднання патріотів - УКРОП» 

Відповідно рішення міської ради від 25 грудня 2015 року № 14 головою 
комісії обрано - Мельника Сергія Юрійовича. 

Комісія організовує свою роботу на основі законності, гласності і 
рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань. Свою 
роботу комісія проводить відповідно до Конституції України, Закону України 
«Про  місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актів, 
Регламенту Олександрійської міської ради                          7 скликання та 
Положенням про комісію з питань освіти і науки, культури та відродження 
духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту. 

Основним завданням комісії є попередній розгляд та підготовка 
висновків по питаннях, які належать до відання ради. 

За аналітичними даними про роботу постійної комісії станом на 17 січня 
2017 року комісією було проведено 24 засідання, на яких розглянуто 221 
питання з них 10 профільних питань. 

Постійною комісією першочергово розглядалися питання, що входять до 
її компетенції, а саме: вивчення, попередній розгляд, підготовка висновків та 
проектів рішень з питань щодо: 

№ 41 від 22 квітня 2016 «Про затвердження оновленого складу ради 
щорічного міського конкурсу «Олександрієць року» та оновленого складу 
організаційного комітету по підготовці та проведенню щорічного міського 
конкурсу «Олександрієць року»;  

№ 66 від 22 квітня 2016 року «Про створення Молодіжного Парламенту 
міста Олександрії та затвердження положення»; 

№ 67 від 22 квітня 2016 року «Про затвердження Календаря знаменних і 
пам’ятних дат міста Олександрії на 2016 рік»; 

№ 100 від 01 липня 2016 року «Про затвердження оновленого складу 
міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої 
символіки»; 



№ 119 від 01 липня 2016 року «Про міську програму розвитку сімейних 
форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 
2016-2018 роки»; 

№ 150 від 16 вересня 2016 року «Про внесення змін до рішення міської 
ради від 30.03.2012 № 536 «Про затвердження міської програми збереження 
історичної пам’яті про Перемогу радянського народу над фашистськими 
загарбниками у Великій Вітчизняній війні на 2012-2020 роки» 

№ 165 від 16 вересня 2016 року «Про зміну типу та повного 
найменування Ліцею інформаційних технологій Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області». 

Комісія ознайомилася з роботою закладів освіти, культури і спорту міста: 
загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, а також позашкільних 
навчальних закладів міста (Будинок дитячої та юнацької творчості, Центр 
дитячої та юнацької творчості, Спортивна школа ДЮСШ №2).  

Також, комісія ознайомилася з роботою закладів освіти обласного 
підпорядкування (Вищими навчальними заклади та професійно–технічними 
училищами). 

Комісія здійснювала постійний контроль діяльності підзвітних і 
підконтрольних раді, а також розташованих на території міста закладів освіти, 
культури, фізкультури і спорту з метою вирішення питань ефективного 
управління відповідним закладами та подає пропозиції на розгляд міської  ради. 

Комісія на засіданнях заслуховувала інформацію від керівників 
виконавчих органів міської ради: 

-  управління культури і туризму; 
- управління освіти, молоді та спорту міської ради; 
- служби у справах дітей міської ради, 
щодо організації матеріально-технічного та фінансового забезпечення 

закладів освіти, особливо медичного обслуговування та харчування у 
відповідних  закладах. 

Як відомо в закладах освіти Олександрії працювала обласна робоча група, 
яка встановила порушення щодо діяльності підприємства «Захід-Схід-Енерго».    

У зв’язку з чим, комісія тримає на контролі забезпечення належного 
температурного режиму у класах Олександрійських навчальних закладів, 
відповідно до вимог Державних санітарних норм. Також на контролі усунення 
порушень щодо розміщення котельнь, майданчиків для розвантаження та 
зберігання палива, заходів щодо зменшення шкідливості роботи котельнь, які 
можуть створювати загрозу життю та здоров’ю учнів та колективів шкіл. 

Комісія відзначає,що за останній рік значно зменшилась кількість 
«благодійних внесків з батьків» у навчальних закладах міста,але ще поодинокі 
факти мають місце. Тому комісія звертається до батьків із проханням 
повідомляти про ганебні явища , з метою повного їх усунення. 

Комісія постійно тримає на контролі виконання ремонтних робіт міського 
Палацу культури, за ефективністю використання бюджетних коштів,  
дотримання реставраційного завдання та термінів виконання робіт. 



За підсумками вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних раді 
виконавчих органів, закладів освіти, культури, фізкультури і спорту, 
молодіжної політики комісія вносила пропозиції до проектів рішень ради. 

Постійна комісія здійснює систематичний контроль за виконанням  та  
реалізацією заходів міських цільових програм, що належать до її компетенції. 
На особливому контролі міська програма розвитку сімейних форм виховання 
дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, яка затверджена 
рішенням міської ради від 01 липня 2016 року № 119. Комісія вже 
ознайомилася з роботою міської служби у справах дітей. Під опікою-
піклуванням виховується 176 дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського 
піклування. В місті функціонує 3 дитячих будинки сімейного типу, в яких 
виховується 20 дітей. Також, 9 прийомних сімей, в яких виховується 19 дітей.  

Члени постійної комісії зустрічалися з лідерами Молодіжного 
Парламенту міста та обговорювали питання щодо проведення не формальних, а 
дієвих заходів по підтримці молоді нашого міста. За підсумками комісія готує 
пропозиції щодо змін до Положення Молодіжного Парламенту затвердженого 
рішенням міської ради від 22 квітня 2016 року № 66.   

Хочу зазначити що більшість конкретних питань щодо організації 
матеріально-технічного та фінансового забезпечення виконавчих органів та 
закладів освіти, культури, фізкультури і спорту безпосередньо регулюються 
рішеннями виконавчого комітету. В свою чергу, приймаючи рішення, 
виконавчий комітет покладає контроль на заступників міського голови. Така 
практика є вкрай суперечливою – хіба можна доручити контроль за виконанням 
рішень тим, хто де факто керує процесом виконання цих рішень? Відповідно 
чинного законодавства, повноваження контролю за виконанням рішень 
виконавчого комітету належить постійним комісіям відповідної ради. Тому, з 
метою ефективного здійснення контролю за виконанням рішень виконавчого 
комітету, є пропозиція про внесення змін в текст Регламенту міської ради. До 
п.2 статті 87 додати: 

- підготовлений проект рішення обов’язково візується головою постійної 
комісії відповідного спрямування, на яку покладається контроль після 
прийняття відповідного рішення. 

Надалі бачу свою роботу в тому, щоб все-таки активніше відстоювати 
пропозиції наших членів комісії щодо вирішення місцевих питань 
гуманітарного спрямування, частіше бувати в закладах освіти, культури, спорту 
з метою спілкування з керівниками та працівниками цих установ і вивчення 
проблемних питань, що хвилюють людей, безпосередньо в колективах. 

На мою думку, депутати - члени нашої комісії, протягом звітного періоду  
роботи були активними,  порушували багато місцевих проблемних питань, були 
відповідальними і небайдужими до всього, що відбувається в місті, дійсно 
прийшли в міську раду з надією змінити ситуацію на краще і намагаються це 
робити в міру своїх можливостей. 

 
Голова постійної комісії з питань 
освіти і науки, культури та відродження духовності, 



сім’ї, молоді, фізкультури та спорту                                                 С. Мельник 


