
ПРОТОКОЛ М 11

засідання постійно діючої депутатської комісії з питань освіти, культури, туризму,
молоді і спорту, комунікацій та міжнародного співробітництва

16.01 .2017 м. Болодзошит-Волинський

Присутні: голова комісії Офедонюк, заступник голови комісій Оїоковий ( за
дорученням голови веде протокол через ЄЇдСуІТІНЇСІПЬ на засіданні секретаря кода/ней),

МСмалЬ, В.Сєргєєва, а також заступник міського голови Л. Кулікова, керуюча
справами виконкому міської ради Н. Прогонюк, начальник управління освіти В.
Петрук, начальник відділу культури і туризму Р. Віслобоков, директор Центру
соціальних служб для молоді І. Пикалюк, керівник Служби у справах дітей Л.
Ковальчук, директор історичного музею імені Омеляна Дверницького В.
Стемковський.

ПОРЯДОКДЕННИЙ

1. Звіт по виконанню Програми розвитку туризму у місті Володимирі-
Волинському на 2016-2017 роки.
Інформує: Віслобоков Р.Ю.

2. Про міську цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з їх числа на 2017-2021 роки.
Інформує: Ковальчук Л.В.

3.Про встановлення вартості проведення екскурсій в історичному музеї.
Інформує: Віслобоков Р.Ю.

4.Про затвердження структури і ШтатівВолодимир-Волинського міського Центру
соціальних служб для сімї, дітей та молоді.
Інформує: Пикалюк І.О.

5.Розгляд бюджетних запитів.
Інформують: розпорядники бюджетних коштів.

6.Різне.

Голосувалищодо затвердження порядку денного: «за» - 4, «проти» - 0,
«утримався» - 0.
Вирішили: провести засідання згідно запропонованого порядку денного.

По першому питанню зі звітом виступив Р. Віслобоков. Депутати обговорили звіт.
Л. Кулікова інформувала: майже усі заплановані Програмою заходи виконано. На



що В. Сергєєва зауважила: заходи здебільшого стосуються культури, а не туризму,
адже туризм - це насамперед бізнес, а не лише культурно-масові події. М. Смаль
наголосив на доцільності розширення і вдосконалення роботи «вай-фай»-зон у
центрі міста, на необхідності поглиблення річки Риловиця з метою Недопущення
затоплення підвалів у приватному секторі, а також - з метою організації здорового
відпочинку жителів міста. С. Федонюк резюмувала: головне - Програма розвиткутуризму діє, краще рухатись малими кроками, але конкретними, ефективними.
Голосували: : «за» взяття до відома звіту - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0.

Вирішили: звіт взяти до відома.

По другому питанню, «Про міську цільову соціальну Програму забезпечення
житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з їх числа
на 2017-2021 роки», доповіла Н. Прогонюк. Зокрема, з міського бюджету цьогоріч
заплановано виділити 200 тисяч гривень на придбання житла для сироти Кевіна
Соколова. Депутати мали ряд запитань, зокрема В. Сєргєєєва вкотре наголосила на
необхідності добудови будівлі дитячого будинку сімейного типу Н. Бучковської.Н.
Прогонюк доповіла, що будівля перебуває у комунальній власності, там
періодично проводяться ремонтні роботи, а питання добудови потребує
додаткового інженерно-технічного вивчення. С. Федонюк запропонувала
запросити Н. Бучковську на комісію, вияснити найнагальніші потреби родини (або

доручити дане завдання Службі у справах дітейГолосували: за» - 4, «проти» - 0,

«утримався» - 0.
Вирішили: рекомендувати підтримати програму на сесії.

По третьому питанню слухали Р. Віслобокова, В. Стемковського. О. Токовий
запропонував Ще підняти вартість квитків на екскурсії та в музей відносно
запропонованої. С. Федонюк закликала підтримати цінову пропозицію відділу
культури, а на майбутнє - моніторити ситуацію, вносити зміни відповідно до
економічної ситуації В державі.
Голосували: за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0.
Вирішили: рекомендувати сесії пітримати вартість квитків, запропоновану
відділом культури.

По четвертому питанню слухали І. Пикалюк, яка доповіла про причини зміни
структури і штатів міського Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Голосували: за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0.
Вирішили: запропонувати сесії підтримати зміни.

По п»ят0му питанню слухали В. Петрука, начальника Управління освіти, молоді
та спорту, до якого В. Сергєєва звернулась із запитанням: чому незадовільно
оганізовано доїзд школярів із с. Степанівка до шкіл міста, чому немає знака про
зупинку маршрутки? Після обговорення проблеми депутати доручили управлінню
освіти усунути недоліки. В. Петрук надав зведену інформацію щодо бюджетних
запитів:

Мз/п Назва КЕКВ Назва об 'єкта
установи



2210 1.Придбання дошки для ремонту
підлоги В танЦюв.зал (79,0кв.м.) -
11 400грн.

2240 2. Заміна 7 внутрішніх дверей

-
2210 Придбання дверей в кабінети, спортзал 100 000

2 НВК .М93 1.Мате іали для поточного емонту 100 000Р Р

2210 класних Кімнат (заміна дверей,
освітлення)

3132 Виготовлення ПКД спортмайданчика 15 000

3 Гімназія 2210 Матеріали для поточного ремонту 88 700

класних кімнат

ЗОШ ”95 “Ю

5 ДНЗ М91 Придбання матеріалів для поточного 80 000
2210 ремонту кімнат (КЕКВ 2210)

3132 Завершення капремонту огорожі 159 277

ДНЗ 1192 2210 Придбання матеріалів 47 773

2240 Поточний ремонт медичного кабінету 52 227

3132 Завершення кап. ремонту фасаду 477 711

Поточний ремонт приміщень 99 000
2210 груп,коридорів (КЕКВ 2210)

2240 Завершення пот.ремонту огорожі 38 290

3132 Завершення капремонтудоріжок 12 076

2210 Метеріали для поточного ремонту 106 322

3132 Виготовлення ПКД на кап.ремонт по 14 550

утепленню фасаду

3132 Виготовлення ПКД на кап.ремонт
1 100

медичного блоку

МНВК 2210 Придбання учнівських меблів (30 36000



-
столів та 60 парт)

ЦПО 2240 Виготовлення технічної документація
для проведення поточного ремонту
відмостки та Цоколя

10 ДЮСШ Матеріали для поточного ремонту
2210 вестибуля спорт залу «Космос»

Матеріали для пот ремонту спорт
22 1 О

комплексу «Школяр»

12

Виготовлення ПКД

Управління 2730 Збільшення розміру стипендії учням ,
освіти, студентам,
молоді та

ремонт

Збільшення розміру стипендій молоді 26 182

«Майбутнє Володимира»

ЗНЗ 2240 Послуги 3 дератизації 14 500

ДНЗ 2240 Послуги 3 дератизації 11 600

15 Заробітна плата педпрацівникам 491 500

16 МНВК 100 900

на капітальний
бігових доріжок стадіону

«Олімп»

спорту

Заробітна плата педпрацівникам

66 400Методкаб.

-
Заробітна плата педпрацівникам

п
Заробітна плата педпрацівникам 219 200

і
2 630 028

Під час обговорення депутати, за пропозицією Л. Кулікової, вирішили відвідати

всього:

НВК, щоб вивчити питання доцільності встановлення там пластикових вікон.

Голосували: за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 0.
Вирішили: рекомендувати сесії погодити /бцюдиє/етні запити з врахуванням
результатів рейду в НВК. „с”

/:
Голова комісії ”

`

72 /„ Світлана Федонюк

Секретар засідання Олександр Токовий

1


