
Протокол №4 

Засідання постійної комісії з питань гуманітарної політики, засобів масової 
інформації 

від 11.02.2021р. 

ПРИСУТНІ: 

1.Скляревська К.Л. 

2.Гречко О.П. 

3.Кереселідзе Т.В 

4.Козак Ю.В. 

5.Куницький В.І 

Головуюча: Скляревська  К.Л. – голова постійної комісії з питань 
гуманітарної політики,засобів масової інформації. 

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

ЗАПРОШЕНІ: 

Синицький О.П- заступник міського голови  

Козаченко О.О – начальник відділу культури і туризму 

Бондар Л.М. – заступник начальника відділу культури і туризму 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
Назва питання: 

1.Напрацювання рекомендацій відділу культури і туризму виконавчого комітету 
Коростенської міської ради щодо організації роботи приєднаних закладів 
культури 

 
 

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Напрацювання рекомендацій відділу культури і туризму 
виконавчого комітету Коростенської міської ради щодо 



організації роботи приєднаних закладів культури 

ДОПОВІДАЄ: Скляревська  К.Л. – голова постійної комісії з питань 
гуманітарної політики, засобів масової інформації. 

ВИСТУПИЛИ: Олексійчук О.С- секретар міської ради. 

 (Про села в яких будинки  культури у нормальному 
стані, залишити працівника на ставку 0,25 для того, щоб 
приміщення не розграбували та у разі потреби 
проведення  концертів можна було їм скористатися, про 
підбір фахових культпрацівників ) 

Скляревська К.Л. - голова постійної комісії з питань 
гуманітарної політики,засобів масової інформації. 

- Яке  забезпечення професійними кадрами культури 
у процентному відношенні.? 

Бондар Л.М. – заступник начальника відділу культури і 
туризму: 

-28 ставок працівникам культури, тобто 7 міліонів  

- фахових культурних працівників  - 22% 

- середня спеціальна -  25% 

Скляревська К.Л.- голова постійної комісії з питань 
гуманітарної політики,засобів масової інформації. 

(Про завдання якісного надання послуг культурно- 
масової роботи). 

- Запропонувати у Каленському організувати 
місцевий концерт; 

- дати гарну ставку фаховим культурним  
працівникам у старостинських округах для подальшого 
розвитку села; 

- кожному населеному пункту потрібен 
диференційований підхід, тому  культурний працівник 
повинен проводити   роботу в залежності від  потреб 
мешканців; 

- у селах більш розвинутих мають бути гуртки 



різного характеру; 

- допомогти місцевим жителям розкрити свої 
таланти, організовувати концерти;  

Куницький В.І.- депутат міської ради: 

- Взяти до уваги матеріально технічну базу  
(опалення, апаратура і т.д.) 

Гречко О.П – заступник голови постійної комісії з 
питань гуманітарної політики, засобів масової 
інформації: 

- Організувати виїзні зустрічі по старостинським 
округам  для аналізу стану приміщень.  

Синицький О.П- заступник міського голови : 

- Проаналізувати кожен округ та культурних 
працівників; 

- зберегти те, що ми приєднали 

Скляревська К.Л.– голова постійної комісії з питань 
гуманітарної політики,засобів масової інформації: 

-Бачимо не відповідність чисельності 
старостинських округів до штатного розпису (де більше 
жителів там  має бути більша ставка). 

Рекомендуємо: 

1.Укомплектувати штат сільських закладів культури 
фахівцями культурно-освітньої роботи у відповідності  
до кількості населення та його культурно освітніх потреб 
(у межах виділеного фінансування). 

«За» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

2.Перевірити та надати пропозиції щодо покращення 
умов матеріального забезпечення закладів культури. 
Включити до Програми розвитку культури та туризму. 



«За» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

3. За результатами пів річної роботи сільських закладів  
культури , переглянути відповідність займаних посад. У 
деяких випадках не чекати пів року. 

«За» - 5 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

ВИРІШИЛИ: Відділу культури і туризму: 

1. Укомплектувати штат сільських закладів культури 
фахівцями культурно-освітньої роботи у відповідності  
до кількості населення та його культурно освітніх потреб 
(у межах виділеного фінансування). 

2.Перевірити та надати пропозиції щодо покращення 
умов матеріального забезпечення закладів культури. 
Включити до Програми розвитку культури та туризму. 

3. За результатами піврічної роботи сільських закладів  
культури , переглянути відповідність займаних посад. У 
деяких випадках не чекати пів року. 

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.. 


