
Протокол №5 

Засідання постійної комісії з питань гуманітарної політики, 

засобів масової інформації 

 

від 17.02.2021р. 

Присутні: 

1.Скляревська К.Л. 

2.Гречко О.П. 

3.Краснокутська А.В 

4.Козак Ю.В. 

5.Куницький В.І 

6.Кереселідзе Т.В. 

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., депутат міської 

ради  Тертична Н.А., депутат Коростенської  районної ради  Кучерук Н.П., 

надавачі послуг: Лінькова Л.В., Бас К.М., директор комбінату громадського 

харчування – Ущапівська А.Ф  

Запрошені: 

Синицький О.П. – заступник міського голови 

Краснокутська А.В. - начальник відділу освіти 

Синицький О.П. – заступник міського голови 

Козаченко О.О – начальник відділу культури і туризму 

Камінська Т.А. – начальник юридичного відділу 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

Назва питання 



1. Про закріплення депутатів Коростенської міської ради 8го скликання за 

депутатськими округами .  

2. Про присвоєння звання « Почесний громадянин міста Коростень» 

Васильчуку Віктору Борисовичу. 

3. Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету корост енської 

міської ради на звільнення від відшкодування оплати за спожиті комульні 

послуги( теплопостачання , довопостачання та водовідведення) та від 

сплати за використання холодильного , технологічного обладнання та 

інвентаря переможцями процедури закупівлі послуги з харчування учнів 

пільгових категорій , вихованців дошкільних підрозділів та дітей 

потерпілих від Чорнобильської катастрофи (орендарями приміщень 

шкільних їдалень) закладів освіти Коростенської міської територіальної 

громади . 

4. Про надання дозволу відділу культури і туризму виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на списання основних засобів з зарахуванням на 

позабалансовий рахунок.  

5. Про затвердження нової редакції ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ 

І ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ . 

6. Про затвердження  нової редакції Положення КОРОСТЕНСЬКОГО 

МІСЬКОГО ПАЛАЦУ КУЛЬТУРИ ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА . 

7. Про перейменування централізованої бібліотечної системи м.Коростення в 

ПУБЛІЧНУ БІБЛІОТЕКУ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ та затвердження нової редакції Положення 

. 

8. Про затвердження нової редакції Статуту КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ШКОЛИ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ АНАТОЛІЯ БІЛОШИЦЬКОГО . 

9. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку культури і туризму в 

м. Коростень на 2017-2021роки,затвердженої рішенням 13ї сесії 

Коростенської міської ради 7го скликання від 05.04.17р. № 629, зі змінами . 



10. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту у 

Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025роки , 

затвердженої рішенням другої сесії 8го скликання  Коростенської міської 

ради №77 від 24.12.2020р. 

11. Про затвердження Програми « Молодь Коростенської міської 

територіальної громади» на  2021 -2025роки . 

12. Про затвердження Програми розвитку освіти Коростенської міської 

територіальної громади на 2021-2025роки . 

13. Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт ,дітей 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Коростенській 

міській територіальній громаді на 2021-2024роки . 

14. Про затвердження нової редакції Статуту комунальної установи 

«Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників 

корост енської міської ради «. 

15. Про затвердження в новій редакції Положення про відділ освіти 

виконавчого комітету Коростенської  міської ради . 

16. Про зміну засновника закладів освіти Rоростенської міської територіальної 

громади .   

 

1.СЛУХАЛИ: 
Про закріплення депутатів Коростенської міської ради 

VIII скликання за депутатськими округами .  

ДОПОВІДАЄ: 

Олексійчук О.С. — секретар міської ради 

-43 населені пункти приєдналися  

-з метою покращення роботи у приєднаних територіях  ми 

розробили проект рішення про закріплення депутатів за 

старостинськими округами . 

-12  старостинських округів,  38 депутатів,  тобто по 3 

депутати на кожен округ. Та на двох округах по 4 

депутати; 

-деякі фракції виявили бажання бути закріпленими на 



усіх старостинських округах. 

ВИРІШИЛИ: 
Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

2.СЛУХАЛИ: 
Про присвоєння звання « Почесний громадянин міста 

Коростень» Васильчуку  Віктору Борисовичу. 

ДОПОВІДАЄ: 

Синицький О.П — заступник міського голови  

- пояснювальна записка про присвоєння  звання 

«Почесний громадянин міста Коростень» 

ВИРІШИЛИ: 
Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

3.СЛУХАЛИ: 

 Про надання дозволу відділу освіти виконавчого 

комітету корост енської міської ради на звільнення від 

відшкодування оплати за спожиті комульні послуги( 

теплопостачання , довопостачання та водовідведення) та 

від сплати за використання холодильного , 

технологічного обладнання та інвентаря переможцями 

процедури закупівлі послуги з харчування учнів 

пільгових категорій , вихованців дошкільних підрозділів 

та дітей потерпілих від Чорнобильської катастрофи 

(орендарями приміщень шкільних їдалень). закладів 

освіти Коростенської міської територіальної громади 

ДОПОВІДАЄ: 

Краснокутська А.В. – начальник відділу освіти  

- уже багато років із метою забезпечення якісного 

харчування дітей не здешевлення вартості у школах міста 

згідно  переможці торгів звільняються від  сплати за 

комунальні послуги, а саме теплоносії , вода та сплата в 

одну гривню за оренду; 

- тендер проводився управлінням праці 



Ущапівська А.Ф -  директор комбінату громадського 

харчування: 

-виграли тендер по чотирьох школах;  

- проблема у с. Михайлівка знайти повара  

Кереселідзе Т.В – депутат міської ради 

- є нарікання з приводу харчування зі сторони дітей  

Ущапівська А.Ф -  директор комбінату громадського 

харчування: 

- багато продуктів було заборонено , меню відсутнє; 

- діти у місті перебирають харчами більше ніж у селі;   

- діти не навчені культурі харчування  

Скляревська К.Л. – депутат міської ради: 

-У основі рішення дві основні мети  - безперебійне та 

якісне харчування наших дітей. 

ПРОПОЗИЦІЯ : поїхати у школи  із членами нашої 

комісії та представниками депутатами різних фракцій із 

метою покращення роботи  

ВИРІШИЛИ: 
Винести запропонований проєкт рішення на  4 сесію 

Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

4.СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу відділу культури і туризму 

виконавчого комітету Коростенської міської ради на 

списання основних засобів з зарахуванням на 

позабалансовий рахунок 

ДОПОВІДАЄ: 

Козаченко О.О – начальник відділу культури і туризму 

- були викраденні комп’ютер ,відеокамера та фотоапарат 

викрадачі не знайденні технічні засоби не повернені; 

- переносимо вартість цих засобів на позабалансовий 

рахунок  та лише через 5років можна  списати повністю. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 



Коростенської міської ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно  

5.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження нової редакції ПОЛОЖЕННЯ ПРО 

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ДОПОВІДАЄ: 

Козаченко О.О – начальник відділу культури і туризму: 

- змінюється назва   «Публічна бібліотека Коростенської 

територіальної громади» 

ВИРІШИЛИ: 
Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

6.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження  нової редакції Положення 

КОРОСТЕНСЬКОГО МІСЬКОГО ПАЛАЦУ КУЛЬТУРИ 

ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  

ДОПОВІДАЄ: 
Козаченко О.О – начальник відділу культури і туризму: 

- внесені зміни (входять відокремленні підрозділи)   

ВИРІШИЛИ: 
Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

7.СЛУХАЛИ: 

Про перейменування централізованої бібліотечної 

системи м.Коростеня в ПУБЛІЧНУ БІБЛІОТЕКУ 

КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  

ГРОМАДИ та затвердження нової редакції Положення  

ДОПОВІДАЄ: 

Козаченко О.О – начальник відділу культури і туризму: 

-Перейменування централізованої бібліотечної системи в 

публічну бібліотеку згідно чинного законодавства. 

ВИРІШИЛИ: 
Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

8.СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції Статуту 



КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ 

ІМЕНІ АНАТОЛІЯ БІЛОШИЦЬКОГО 

ДОПОВІДАЄ: 
Козаченко О.О – начальник відділу культури і туризму: 

- додаємо відокремлений підрозділ. 

ВИРІШИЛИ: 
Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

9.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Комплексної програми розвитку 

культури і туризму в м. Коростень на 2017-

2021роки,затвердженої рішенням 13ї сесії Коростенської 

міської ради 7го скликання від 05.04.17р. № 629, зі 

змінами 

ДОПОВІДАЄ: 

Козаченко О.О – начальник відділу культури і турзму: 

- затвердити заплановані заходи з подальшим 

коригуванням. 

ВИРІШИЛИ: 
Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради. 

ГООСУВАННЯ: Одноголосно 

10.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Програми розвитку фізичної 

культури і спорту у Коростенській міській територіальній 

громаді на 2021-2025роки , затвердженої рішенням другої 

сесії 8 го скликання  Коростенської міської ради №77 від 

24.12.2020р. 

ДОПОВІДАЄ: 

Черних О.В. - начальник відділу у справах сім’ї, молоді, 
фізичної культури та спорту: 
 
- додається ще один виконавець; 

- замінити назву міський бюджет на слова бюджет міської 

територіальної громади; 

- прийнято нове положення про стипендію; 

- включити у програму добудову спортивних залів у 



школі №1 та школі №11. 

ВИРІШИЛИ: 
Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

11.СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми « Молодь Коростенської 

міської територіальної громади» на  2021 -2025роки  

ДОПОВІДАЄ: 

Черних О.В - - начальник відділу у справах сім’ї, молоді, 
фізичної культури та спорту: 
 
- просимо затвердити нову програму; 

- у програму входить оздоровлення дітей із міського 

бюджету: талановиті діти вихованці спортивної школи, 

відмінники навчання, учасники позашкільних олімпіад, за 

поданням організацій.  

ВИРІШИЛИ: 
Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

12.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Програми розвитку освіти 

Коростенської міської територіальної громади на 2021-

2025роки . 

ДОПОВІДАЄ: 

Краснокутська А.В – начльник відділу освіти: 

- запропоновано прийняти програму у новій редакції 

обсягом  у 84 сторінки 

ВИРІШИЛИ: - відкласти на довивчення  

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

13.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб 

з їх числа у Коростенській міській територіальній громаді 

на 2021-2024роки 

ДОПОВІДАЄ: 
Фіцай Н.М - начальник служби у справах дітей: 

-Про потребу у забезпеченні дітей сиріт житлом 



ВИРІШИЛИ: 
Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

14.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження нової редакції Статуту комунальної 

установи «Коростенський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Коростенської міської ради». 

ДОПОВІДАЄ: 

Синицький О.П. – заступник міського голови: 

-додаються пункти про заборону розподілу отриманих 

доходів (прибутків) комунальної установи серед 

засновників, працівників комунальної установи, крім 

оплати їхньої праці та нарахування ЕСВ членів органу 

управління та інших пов’язаних з ним осіб; 

-працівник службового персоналу замінити на 

прибиральник службового приміщення; 

- внести зміни до переліку штатних одиниць; 

- затвердити нову редакцію. 

ВИРІШИЛИ: 
Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

15.СЛУХАЛИ: 
Про затвердження в новій редакції Положення про відділ 

освіти виконавчого комітету Коростенської  міської ради. 

ДОПОВІДАЄ: 

Краснокутська А.В. – начальник відділу освіти: 

- зміна в положенні викликана зміною висловів з  

«м. Коростень» на «міська територіальна громада». 

Кереселідзе Т.В. – депутат міської ради: 

- зауваження по пункту 1.8 даного положення щодо 

протиріччя із ст.60 діючого законодавства та 

невідповідність відповідальної особи за ведення 

фінансово-господарської діяльності. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 



Коростенської міської ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

16.СЛУХАЛИ: 
Про зміну засновника закладів освіти Коростенської 

міської територіальної громади 

ДОПОВІДАЄ: 
Краснокутська А.В.  – начальник відділу освіти: 

- прийняти рішення про зміну засновника 

ВИРІШИЛИ: 
Винести запропонований проєкт рішення на  4 сесію 

Коростенської міської ради. 

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. 


