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Відповідно до пункту 11 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статті 184 Регламенту Кіровоградської міської 
ради шостого скликання та заслухавши звіт голови комісії про роботу 
постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань освіти, науки, 
культури, фізичної культури і спорту та молодіжної політики за 2011 рік, 
Кіровоградська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
Звіт про роботу постійної комісії Кіровоградської міської ради            

з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту та молодіжної 
політики за 2011 рік взяти до відома (додається). 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                     О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Додаток  
до рішення Кіровоградської міської ради 
від 28 березня 2012 року 
№ 1414 
 
Звіт 

про роботу постійної комісії з питань освіти, науки, культури, 
фізичної культури і спорту та молодіжної політики за 2011рік 

 
Постійну комісію утворено 19 листопада 2010 року на першій сесії 

міської ради. 
Головою комісії обрано Орлова Анатолія Олександровича, 

заступником голови комісії - Дзюбу Наталію Євгеніївну, секретарем - 
Кур’яна Андрія Сергійовича, членами комісії - Антонова Андрія 
Олександровича, Бойка Сергія Вікторовича,  Калкіну Людмилу Іванівну, 
Катеринич Людмилу Анатоліївну, Краснову Любов Степанівну, Романюк 
Галину Миколаївну. 

У своїй діяльності комісія керувалася Законами України  
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих 
рад», Регламентом міської ради, Положенням про постійні комісії, 
рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови та працювала 
згідно з перспективним планом роботи міської ради на 2011 рік. 

За 2011 рік постійна комісія провела 14 засідань, на яких розглянуто 
77 питань, та два виїзних: перше засідання - в загальноосвітній школі  
І-ІІІ ступенів № 35, (15 червня 2011 року) з метою обговорення з 
педагогічним колективом нового Статуту закладу; друге – в Будинку 
вчителя. Протягом 2011 року комісія також розглядала звернення 
Кіровоградської обласної організації матерів дітей – інвалідів та інвалідів 
«Серце – матері». 

Основні програми, виконання яких постійно контролювала комісія з 
питань освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту та молодіжної 
політики в 2011 році: 

1. Програма розвитку освіти міста Кіровограда на 2011-2015 роки. 
2. Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда 

на 2011 рік. 
3. Про затвердження заходів щодо реалізації розділу Х 

«Пріоритетні напрями розвитку міста Кіровограда на період до 2015 року» 
обласної програми «Центральний регіон-2015». 

4. Положення про службу у справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради в новій редакції. 

3. Програма підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування на 2011 рік. 

4. Програма розвитку культури та туризму в м. Кіровограді на  
2011 рік. 
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6. Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2011 рік. 
7.  Міська програма підтримки сімей на 2011 рік. 
8.  Програма «Молодь Кіровограда» на 2011 рік. 
9. Міська цільова соціальна програма реформування системи 

закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 
2011 рік. 

10. Програма соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, 
дітей та молоді м. Кіровограда на 2011 рік. 

11. Програма розвитку фізичної культури й спорту в м. Кіровограді 
на 2011 рік. 

Найголовніші питання, з яких розпочала свою роботу постійна 
комісія - це вивчення стану та розвитку культури, науки, освіти, спорту, 
сім'ї та здійснення  контролю  за  виконанням  рішень  ради  з цих питань, 
підготовку пропозицій щодо створення умов для розвитку культури, науки, 
освіти, фізкультури й спорту, попередній розгляд питань, пов'язаних з 
молодіжними проблемами, які вносяться на розгляд міської ради. 

На своїх засіданнях комісія вивчала та обговорювала питання  
стосовно попереднього розгляду проектів програм з питань культури, 
науки, освіти, спорту, сім'ї, молодіжної політики та відповідних розділів 
бюджету, підготовку висновків і подання їх до постійної комісії міської 
ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного розвитку. 

Конкретно по управлінням, відділам та службам: 
Управління освіти: 
Про затвердження Положення про управління освіти 

Кіровоградської міської ради в новій редакції. 
Відділ фізичної культури та спорту: 
1. При корегуванні міського бюджету на 2011 рік відділу фізичної 

культури і спорту виділено 245 тис. грн., що дало змогу виконати 
капітальний ремонт покрівлі та утеплення зовнішньої частини стіни 
ДЮСШ № 3, встановити металеву огорожу та облаштувати металевий 
перехід біля спортивної школи.  

2. За підтримки постійної комісії виділено земельну ділянку 
площею близько 5 га для ДЮСШ № 2 з метою облаштування запасних 
футбольних полів. 

3. Розглянуто та підтримано питання про виділення коштів з 
міського бюджету та здійснено ремонт покрівлі над адміністративним 
корпусом, капітальний ремонт та промивку системи опалення ДЮСШ № 2 
на загальну суму 90, 0 тис. грн., виконано ремонт теплотраси та промивку 
системи опалення ДЮСШ № 3. 
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Відділ культури і туризму: 
Постійна комісія впродовж 2011 року розглянула такі питання: 
1. «Про забезпечення захисту, збереження, утримання пам’яток 

археології, історії та монументального мистецтва, розташованих на 
території м. Кіровограда». 

2. «Про затвердження нової редакції Статуту Кіровоградської 
міської централізованої бібліотечної системи». 

3. «Про перерозподіл бюджетних призначень». 
Служба у справах дітей виконавчого комітету: 
Постійна комісія впродовж 2011 року розглянула такі питання: 
1.  «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

27 січня 2011року № 78 «Про структуру, загальну чисельність та штати 
апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, 
виконавчих органів Кіровоградської міської ради»; 

2. «Про звільнення від держмита»; 
3. «Про затвердження Програми по реалізації у м. Кіровограді 

Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини 
на 2012 рік»; 

4. «Про затвердження Програми соціально-правового захисту дітей 
та профілактики правопорушень у дитячому середовищі на 2012 рік». 

Всі вищеназвані питання розглянуті комісією і прийняті позитивно. 
Всі заплановані засідання комісії проводились вчасно, однак деякі 

члени комісії із чотирнадцяти засідань взяли участь лише в чотирьох. 
Виконавчим органам Кіровоградської міської ради комісією було 

надано 18 доручень, більше половини з яких залишається на контролі до 
повного їх вивчення. 

 
 

 

Голова постійної комісії 
з питань освіти, науки, культури, 
фізичної культури і спорту  
та молодіжної політики                                         А.Орлов 

 

 

 

 


