ПРОТОКОЛ .М212
засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму,
молоді і спорту, комунікацій та міжнародного співробітництва.
м. Володимир-Волинський

05. 04. 2017

Голова: С.Федонюк, секретар В.Заєць.
Присутні члени комісії: О.Токовий, М.Смаль.
Запрошені: керівники відділів та установ, директори шкіл, автори бюджетних
запитів.

ПОРЯДОК двнний:

Про затвердження нової редакції Статуту Володимир -Волинської
загальноосвітньої школи 1-3 ступенів М91 Володимир-Волинської міської
ради Волинської області.
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 08.04.2016 р. Л97/З («Про
затвердження Положення про призначення стипендій Володимир-Волинської
міської ради для обдарованої молоді «Майбутнє Володимира»).
З. Про затвердження умов Конкурсу на відзначення премією ВолодимирВолинської міської ради «Успішний педагог» на 2017-2 020 роки.
4. Про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників, що
фінансуються з місцевого бюджету.
5.Розгляд бюджетних пропозицій.
1.

6. Різне.

Голосували: За 4. Проти-О. Утримались -

-

О.

По першому питанню доповідала заступник начальника управління освіти,
молоді і спорту Алла Кузмяк, яка інформувала присутніх про необхідність
приведення статуту навчального закладу до вимог чинного законодавства
України.
Г олосували: За 4. Протид0. Утримались -0.

-

По

другому питанню доповідала Ірина Ліщук, начальник відділу

організаційно-аналітичної роботи міськвиконкому. Депутати і запрошені
схвально відгукнулись Щодо внесення змін збільшення розміру щомісячної
- зазначила, що це результат
стипендії з 300 грн до 500 грн. Світлана Федонюк
втілення думки освітянської комісії, котра ініціювала такі зміни під час
затвердження Положення про призначення стипендій для молоді.
Голосували: За - 4. Проти-О. Утримались-0.
По третьому питанню зачитали доповідну записку розробника проекту

рішення - Віри Сергеєвої (додається). Члени комісії вислухали
і
про
спорту
зауваження представників управління освіти, молоді
необхідність чіткіше виписати критерії оцінки роботи конкурсантів, а голова

комісії Світлана Федонюк запропонувала автору документа Вірі Сергеєвій
доопрацювати Положення, терміново внести поправки та винести На розгляд
найближчої сесії.
Голосували : За- 4 .Проти-О. Утримались-О.
По четвертому питанню доповідала Алла Кузмяк. Дане питання виноситься
підвищення
на розгляд комісії у зв”язку з вимогами постанови Уряду щодо
тарифних розрядів педагогічних працівників, що фінансуються з місцевого

бюджету.

Голосували : За -4 Проти -О. Утримались-О.
.

Під час розгляду п'ятого питання комісія уважно вивчила подані бюджетні
історичному
запити. Тривалу дискусію викликало питання заміни вікон в
музеї ім. О. Дверницького. Голова комісії Світлана Федонюк озвучила свої
котрий не
зауваження до директора музею Володимира Стемковського,
з'явився на засідання комісії, не захищав бюджетний запит щодо виділення
коштів з місцевого бюджету на заміну вікон та ремонт сходів у розмірьї
(один) мільйон 496 тисяч гривень. Голова комісії утрималась від голосування
по даному питанню.

Голосували: За-3. Проти-О. Утримались-1

Шосте питання: у Різному дискутували щодо черговості встановлення
необхідності
дитячих майданчиків. Депутат Володимир Заєць наголосив на
пропорційного забезпечення майданчиками усієї територіі міста, не лише
дворів багатоповерхівок, а й районів приватного сектора.
Голосували: За- 4. Проти -О. Утримались -0.
Після закриття засідання члени комісії виїхали на рейд у приватний сектор,
Львів-Ковель, з метою
прилеглий до залізничної колії сполученням
ознайомитись із ситуацією щодо наявності там дитячих майданчиків.

/

дж/

Голова комісії
Секретар комісії

Світлана Федонюк.
Володимир Заєць.

