
Протокол №3 

Засідання постійної комісії з питань гуманітарної політики, засобів масової інформації 

 

від 02.02.2021р. 

Присутні  5 депутатів   

Скляревська К.Л. 

Гречко О.П. 

Кереселідзе Т.В 

Козак Ю.В. 

Куницький В.І 

Головуюча: Скляревська К.Л.   

В роботі засідання постійної комісії взяли участь: секретар міської ради Олексійчук О.С., 

депутат міської ради Недашківський А.М. 

Запрошені: 

Олексійчук О.С. — секретар міської ради 

Синицький О.П- заступник міського голови 

Корнійчук В.О – заступник міського голови 

Козаченко О.О  - начальник відділу культури і туризму 

Бондар Л.М 

 

Порядок  Денний 

Назва питання 

1. Напрацювання  рекомендацій відділу культури і туризму виконавчого комітету 

Коростенської міської ради щодо організації роботи приєднаних закладів культури. 

 

 

Виступили: 

Бондар Л.М- 

-приєднують 45 установ  із них лише 9 установ мають опалення (електричне 

або пічне) .Бехи ,Вороневе,Васьковичі 

,Кожухівка,Грозине,Шатрище,Майданівка,Злобичі,Хотинівка,Розтяжин 

,Домолоч. 

-Є проблеми із інтернетом 

-вищу освіту мають декілька працівників 

Виступили: 
Олексійчук О.С. — секретар міської ради 

-Запропонував вибудувати концепцію старостинських округів (взяти до 



уваги догляд за охороною будівель культурного призначення) 

Доповідає: 

Скляревська К.Л: 

З метою належної організації культурного обслуговування сільського 
населення  та ефективного використання  бюджетних коштів пропоную: 

1.Здійснити аналіз практичної діяльності клубів, будинків 
культури(наявність колективів худ. Самодіяльності,гуртків,жанрових гркпі, 
участь у конкурсах; кількість проведених заходів) 

2.Визначити актуальні проблеми діяльності сільських закладів культури; 

3.Розробити план перспективного розвитку , на основі нормативних 
документів Міністерства культури України та з врахуванням запитів 
жителів громади. 

4. Утворити центри культури та дозвілля у кожному старостинському 
окрузі з врахуванням інфраструктури , матеріально технічної бази  та 
укомплектування професійними кадрами .  

ЗАВДАННЯ ЦКіД: організувати та проводити роботу гуртків,клубів за 
інтересами ,спортивні змагання ,конкурси, культурно –мистецькі та 
розважальні заходи. 

 

Виступили : 
Корнійчук В.І 

-про те ,щоб залишити тих, хто працює  на 0,25 як сторожа  

Виступили : 
Олексійчук О.С 

-зробити повний аналіз по кожному старостинському округу 

Виступили: 
Козаченко О.О 

-основні витрати на утримання клубів –це заробітна плата  

Вирішили : Направити рекомендації  у відділ культури до подальшого  опрацювання     

Голосування: одноголосно 

 
Голова постійної комісії з питань  
гуманітарної політики, 
 засобів масової інформації      Скляревська К.Л. 
 
Секретар постійної комісії з питань  
гуманітарної політики, 
 засобів масової інформації      Козак Ю.В.. 


