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

духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту за 2019 рік 
 

Постійна комісія міської ради з питань освіти і науки, культури та відродження 
духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту утворена на 2-ій сесії міської ради 7 
скликання 25.12.2015 року № 8  у відповідності до статті 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». В своїй діяльності комісія керується Конституцією України, 
Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів 
місцевих рад", Регламентом роботи Олександрійської міської ради, Положенням про 
постійну комісію міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 25.12.2015 № 8. 

До складу комісії входить 3 депутати: голова комісії – Кісельова Г.О., Баранов І.М., 
заступник голови, Мельник С.Ю.,член комісії. 

Головними функціями постійної комісії є попереднє вивчення, розгляд і підготовка 
питань, здійснення контролю за виконанням рішень ради, які належать до її відання. 

Комісія працювала над розглядом питань порядку денного сесій міської ради. Всі 
питання детально вивчалися та обговорювалися, після чого депутати приймали рішення 
щодо підтримки або відхилення проекту рішення з даного питання.  

Станом на 31.12.2019  проведено 27 засідань, на яких було розглянуто 226 питань, з 
них 217 проектів, у тому числі 16 профільних. 

На контролі постійної комісії міської ради перебували 6 рішень міської ради про 
затвердження міських програм: 

- Про затвердження міської програми «Вчитель» на 2014-2020 роки; 
- Про затвердження міської програми збереження історичної пам’яті про Перемогу 

радянського народу над фашистськими загарбниками у Другій світовій війні на 2012-2020 
роки; 

- Про міську Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки; 

- Про затвердження Програми розвитку книговидання та книгорозповсюдження в 
м. Олександрії на 2017-2020 роки; 

- Про затвердження Програми розвитку публічних бібліотек міста Олександрії на 
2017-2020 роки; 

- Про затвердження міської рограми розвитку дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної освіти на 2018-2021 роки; 

- Про затвердження міської соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року». 

Хід виконання зазначених програм заслуховувався на засіданнях комісії, 
направлялися пропозиції до перспективного плану роботи міської ради на півріччя.  

На своїх засіданнях комісія постійно розглядала питання формування та виконання 
міського бюджету, зокрема, тієї його частини, що стосується галузей «Освіта», 
«Культура», «Фізична культура і спорт». Так, заслуховувалися питання «Про стан 
спортивно-масової роботи у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах 
міста», «Про роботу міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді». 

Як голова постійної комісії з’ясовувала питання про забезпечення учнів шкіл міста 
навчальними підручниками та стан харчування в окремих дитячих дошкільних закладах. 

У своїй роботі комісія плідно співпрацює з виконавчими органами міської ради. 
 
 
Голова  постійної комісії міської ради                                         
з питань освіти і науки, культури та  
відродження духовності, сім’ї, молоді,  
фізкультури та спорту Галина КІСЕЛЬОВА 


