
Протокол №6 

Засідання постійної комісії з питань гуманітарної політики,  

засобів масової інформації 

 

від 22.02.2021р. 

Присутні : 

1.Скляревська К.Л. 

2.Гречко О.П. 

3.Кереселідзе Т.В 

4.Козак Ю.В. 

5.Краснокутська А.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 Тертична Н.А., депутат міської ради 

Лазаренко В.В., радник міського голови  Дзиґа О.О. 

Запрошенні: 

Синицький О.П. –заступник міського голови 

Краснокутська А.В. - начальник відділу освіти 

 

Порядок  денний: 

Назва питання 

1. Про затвердження  Програми розвитку освіти Коростенської міської 

територіальної громади на 2021-2025роки. 

2. Про затвердження в новій редакції Положення про відділ освіти 

виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

3. Про затвердження нової редакції Статуту комунальної установи 

«Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників 

Коростенської міської ради». 

 

 



1.СЛУХАЛИ: Про затвердження  Програми розвитку освіти 
Коростенської міської територіальної громади на 2021-
2025роки. 
 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. – заступник міського голови 

Краснокутська А.В. – начальник відділу освіти 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження в новій редакції Положення про 
відділ освіти виконавчого комітету Коростенської 
міської ради 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. – заступник міського голови 

Краснокутська А.В. – начальник відділу освіти 

ВИСТУПИЛИ: Олексійчук О.С- секретар міської ради : 

- При детальному вивченні Положення та Статуту про 
відділ освіти виявили багато нестиковок відносно 
надання певної автономії навчальним закладам; 
- додаткових бюджетних затрат автономія шкіл не 
потребує. 
 
Краснокутська А.В. - начальник відділу освіти: 
- дати школам автономію згідно законодавства. 
Запустити «пілотні проєкти». 
Пропоную затвердити та винести Положення про відділ 

освіти на сесію. Тому що, на сьогоднішній день, відділ 

освіти не приведений у Положення про відділ освіти, 

фінансування, утримання, перевезення і т.д. у закладах 

освіти сільської місцевості Коростенської міської 

територіальної громади. У іншому випадку будемо 

позбавлені цього права. 

Олексійчук О.С- секретар міської ради  

- Зробити 3 автономізовані школи, як пілотні проекти. 

Краснокутська А.В. - начальник відділу освіти: 

-Дати одному закладу можливість автономії в залежності 



від кількості наповнюваності класів учнями. 

ВИРІШИЛИ: Відкласти проєкт рішення на доопрацювання і не 
виносити на сесію 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

3.СЛУХАЛИ: Про  затвердження нової редакції  Статуту комунальної 
установи «Коростенський центр професійного розвитку 
педагогічних працівників Коростенської міської ради 

ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. – заступник міського голови 

Краснокутська А.В. – начальник відділу освіти 

ВИРІШИЛИ: Відкласти проєкт рішення на доопрацювання і не 
виносити на сесію 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

ВИСТУПИЛИ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради: 

-Пропоную створити робочу групу по підготовці рішень 
про Положення та Статут. 

Члени робочої групи:  

1)Кереселідзе Т.В. - депутат міської ради,  

2)Черняєва С.В.- завідувач методичного кабінету 
відділу освіти, 

3)Василенко Т.О. -  директор Комунальної установи 
"Коростенський інклюзивно-ресурсний центр" 
Коростенської міської ради Житомирської області, 

4)Камінська Т.А. - начальник юридичного відділу,   

5)Краснокутська А.В. – начальник відділу освіти,  

6)Синицький О.П. – заступник міського голови, 

7)Дзиґа О.О. – радник міського голови,  

8)Скляревська К.Л. – депутат міської ради, 
9)Олексійчук О.С. – секретар міської ради. 

ВИРІШИЛИ: 
Створити робочу групу по підготовці проектів рішень 
про Положення про відділ освіти виконавчого комітету 



Коростенської міської ради та Статуту комунальної 
установи «Коростенський центр професійного розвитку 
педагогічних працівників Коростенської міської ради на 
чергову сесію 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. 


