
ПРОТОКОЛ

засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму,
молоді і спорту, комунікацій та міжнародного співробітництва.

24.06.2019р. м. Володимир - Волинський

Голова: С.Д.Федонюк.
Присутні члени комісії: В.В.Заєць, М.Г. Смаль.
Запрошені: керівники установ, управлінь та відділів виконкому міської ради,
розпорядники бюджетних коштів: Кулікова Л.В., Матвійчук Я.А., Клачук
О.Г., Свідерський О.М., Віслобоков Р.Ю.,Петрук В.М. ,Ліщук І. С.,Пикалюк
І.О.,Сидорук Л.М.,Венгер О.М.,Субицька О.М.

повядок ДЕННИЙ:

]. Про внесення змін до рішення міської ради від 21. 12.2018 року 226 « Про
міський бюджет на 2019 рік».
Інформуютьголовні розпорядники бюджетних коштів.
2. Про встановлення меморіальної дошкиМ. Буткевичу на фасаді ДХШ.
Інформує : Віслобоков Р.Ю.
3. Інформація про організацію і проведення святкових ярмарків в Місті.
Інформує Субицька О.М., Віслобоков Р.Ю.
4.Про внесення змін до міської цільової соціальної Програми забезпечення
житлом дітей -сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з їх
числа на 2017 -2021 роки.
Інформує: Сидорук Л.М.
5. Про затвердження програми виконавчого комітету Володимир-Волинської
міської ради «Духовність» на 2019-2021 роки.
Інформує : Венгер О.М.
6. Про затвердження у новій редакції Положення про Володимир-
Волинський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Інформує : Пикалюк І.О.
7. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на
посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти
Володимир - Волинської міської ради .

Інформує : Петрук В.М.
8.Про створення тимчасової контрольної комісії Володимир - Волинської
міської ради з питань контролю за ефективністю використання коштів в
закладах освіти м. Володимира - Волинського .

Інформує : Жук Я.І.



9. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Володимира -Волинського»
Інформує Віслобоков Р.Ю.
10. Про план роботи міської ради на ІІ півріччя 2019 року .

Інформує : Ліщук І.С.
11. Про призначення та виплату стипендій Володимир - Волинської міської
ради для обдарованої молоді «Майбутнє Володимира».
Інформує : Петрук В.М.
12. Різне .

ГОЛОСУВАЛИ за порядок денний: за - 3, проти -0, утримались -0.

По першому питанню комісія заслухала розпорядників
бюджетних коштів, котрі докладно розповіли про об”єкти
інфраструктури міста, на які потрібно виділити кошти та про
бюджетні потреби відділів і управлінь (суми і перелік об ,єктіву
додатку до протоколу) .

Голова комісії С. Федонюк наголосила, що поїздка на день
депутата по міським об,єктам, що потребують нагального ремонту
чи відновлення,.була пізнавальною і корисною. Зокрема, в частині
відвідування закладів освіти та культури. Секретар комісії В. Заєць
підтримав думку С. Федонюк.
ГОЛОСУВАЛИ: за -3 ; проти -0 ; утримались -0.
ВИРІШИЛИ: підтримати бюджетні запити, які надійшли від
розпорядників бюджетних коштів.
По другому питанню, заслухавши доповідача Р. Віслобокова,
голова комісії С. Федонюк наголосила, що вклад художника
БукатевичаМ.П. у процес створення художньої школи міста
недооцінений громадою. Варто було назвати його іменем художню
школу. Члени комісії в цілому схвально відгукнулась на
пропозицію встановити меморіальну дошку М. Букатевичу.
ГОЛОСУВАЛИ: за -3 ; проти -0 ; утримались -0.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії підтримати питання
встановлення меморіальної дошки.
Третє питання: доповідала Л. Кулікова. Члени комісії у ході
дискусії висловили особисте бачення щ0до проведення ярмарків у
місті. Голова комісії С. Федонюк запропонувала взяти інформацію
до відома, наголосила, що важка техніка роками руйнувала площу



Героїв, а також спричиняла «ріст» тріщин в навколишніх будинках.
ГОЛОСУВАЛИ: за -3 ; проти -0 ; утримались -О.
ВИРІШИЛИ: взяти інформацію до відома.
На комісію прибули : заступник Міського голови Матвійчук Я .А. і
головний лікар ТМО Клачук О.Г. , які запропонували заслухати
непрофільні бюджетні запити для кращого інформування
депутатів. Голова комісії С. Федонюк поставила на голосування
вищезгадувану пропозицію.
ГОЛОСУВАЛИ : за -3 ; проти-0 ;утримались -О.
ВИРІШИЛИ: заслухати непрофільні бюджетні запити.
Заслухавши доповідача, С. Федонюк таМ. Смаль зазначили , що
пацієнти лікарні скаржаться на нестерпну спеку у палатах і просили
усунути вказаний недолік. Вислухавши запевнення О. Клачука, що
проблему буде по можливості усунуто, голова комісії С . Федонюк
запропонувала вцілому підтримати бюджетний запит.
ГОЛОСУВАЛИ : за -3 : проти -0 ; утримались -О.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії підтримати дані бюджетні
запити.
По четвертому питанню заслухали Сидорук Л.М. щодо змін у
програмі.
ГОЛОСУВАЛИ: за -3 : проти -0 ; утримались -О .

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити зміни у програмі.

П9яте питання: доповідав автор-розробник програми
«Духовність» депутат Венгер О.М. Виступ доповідача викликав
тривалу і бурхливу дискусію. Член комісії М. Смаль. заявив ,що
вцілому прграма хороша і потрібна. А голова комісії С. Федонюк
наголосила, що дана програма суперечить Конституції України.
Секретар комісії В. Заєць заявив, що”буде голосувати проти
програми, бо вважає: такі значні кошти міського бюджету, які
депутат О.Венгер просить виділити на програму "Духовність",
варто направити на на інші цілі - допомога онкохворим ,тощо.
Члени комісії зауважили ,що програма містить у собі чимало
протиріч, ії виконання суперечитиме чинному законодавству
України. Голова комісії С. Федонюк запропонувала комісії
прийняти таке формулювання рішення: «Запропонувати автору
програми змінити ії формат, усунувши протиріччя Конституції
України»



ГОЛОСУВАЛИ: за -2 ( Федонюк С.Д. ,Заєць В.В. ) ; проти -0.
Утримались -1 (Смаль М. ).
ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії НЕ ПІДТРИМАТИ дану
програму.
По шостому питанню доповідала І. Пикалюк Голова комісії
Федонюк С. запропонувала підтримати Положення у новій
редакції.
ГОЛОСУВАЛИ : за -3 ; проти -0 ; утримались -0.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити зміни у
Положенні.
Сьоме питання: доповідав Петрук В., він повідомив, що дане
положення розроблено згідно законів України, запевнив - в проекті
документу враховано пропозиції комісії, зокрема, члена комісії В.
Сєргєєвої. Віра Сєргєєва неодноразово у своїх виступах на сесіях
вимагала прийняття такого Положення - з метою дотримання
демократичності процедури у призначенні керівників навчальних
закладів, їх погодження депутатським корпусом, а не лише
проведення конкурсу і схвалення кандидатур міським головою.
ГОЛОСУВАЛИ: за -3 ; проти -0 ; утримались -0 .
ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити дане положення.
Восьме питання голова комісії С. Федонюк запропонувала не
розглядати - через відсутність доповідача, автора проекту
документа депутата Жука Я. І. Члени комісії підтримали таку
думку, вирішили відкласти розгляд на наступне засідання.
ГОЛОСУВАЛИ: за -3; проти -0 ; утримались -0 .

ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питання на наступне засідання
за участю автора проекту документу - депутата Я. Жука.
Девіяте питання доповідав Віслобоков Р.Ю. Голова комісії С.
Федонюк, як випускниця університе'гу культури та працівник галузі
культури, висловила сумнів у художній цінності виробів пана
Бойка, назвала їх сувенірною продукцією («типу біжутерії») та
заявила, що участі у голосуванні брати не буде. Депутат Смаль М.
запропонував Р. Віслобокову надати сесії розширену довідку про
досягнення пана Бойка. Депутат В. Заєць наголосив, на його думку,
давати пану Бойку звання «Почесний громадянин міста» ще не на
часі.
ГОЛОСУВАЛИ: За -1 (СмальМ. ) . проти -0.
Утримався -1 ( Заєць В.В. ) Федонюк С.Д. участі в голосуванні не
брала.



КОМІСІЯ НЕ ПРИЙНЯЛА РІШЕННЯ.
По десятому питанню слухали Ліщук І.С. Члени комісії
запропонували проблемні теми для розгляду на наступних
засіданнях.
ГОЛОСУВАЛИ: за -3 ; проти -0 ; утримались -О .

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії на затвердження три пункти до
плану роботи на ІІ півріччя 2019 р.
По одинадцятому питанню слухали Петрука В.М., який зачитав
список стипендіатів, розповів про їх здобутки. Голова комісії
С.Федонюк запропонувала погодити список стипендіатів.
ГОЛОСУВАЛИ: за -3 ; проти -0 ; утримались -0 .

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії затвердити список
стипендіатів.

Світлана Федонюк

.]?” Володимир Заєць

Голова комісії

Секретар комісії


