
Протокол №7 

Засідання постійної комісії з питань гуманітарної політики, засобів масової 

інформації 

 

від 05.04.2021р. 

Присутні: 

1.Скляревська К.Л. 

2.Гречко О.П. 

3.Кереселідзе Т.В 

4.Козак Ю.В. 

5.Краснокутська А.В 

6.Куницький  В.І. 

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

Взяли участь: Олексійчук О.С.- секретар міської ради  

Запрошені: 

Синицький О.П.– заступник міського голови 

Дзиґа О.О. - радник міського голови 

Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому 

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

Черняєва С.В.- завідувач методичного кабінету відділу освіти 
Козаченко О.О.  - начальник відділу культури і туризму 

Камінська Т.А. – начальник юридичного відділу 

Фіцай Н.М. – начальник служби у справах дітей 

 

 

 

 



 

Порядок  денний 

Назва питання 

1.Про внесення змін до Регламенту роботи Коростенської міської ради 8 
скликання ,затвердженого рішенням міської ради від 24.12.21 року №79 

2.Про затвердження  Статуту КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

« КОРОСТЕНСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»  
КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ в новій 
редакції  

3.Про затвердження  Статуту КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» в новій редакції 

4.Про перейменування ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  М. КОРОСТЕНЯ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ на КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ «ЦЕНТР 
ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ » КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
та затвердження Статуту установи в новій редакції. 

5.Про затвердження Положення про ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  в новій редакції. 

6.Про внесення змін до рішення 26 сесії Коростенської міської ради 7 скликання 
від 29.11.2018 р. №1270 « Про затвердження міської Програми щодо виконання 
заходів Загальнодержавної Програми  «Національний план дії щодо реалізації  
Конвенції ООН  про права дитини » на 2019-2020 роки» 

7.Про внесення змін до Комплексної програми розвитку культури  і туризму  в 
м.Коростень на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням  .13 сесії Коростенської 
міської ради  7 скликання від 05.04.17р. №629, зі змінами  

8.Про внесення змін до Програми розвитку освіти Коростенської міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки ,затвердженої рішенням чергової 
сесії 8 скликання Коростенської міської ради від 25.02.2021р. №190 

9.Про затвердження у новій редакції Положення про службу у справах дітей 
виконавчого комітету Коростенської міської ради . 

 

1.СЛУХАЛИ: 
 Про внесення змін до Регламенту роботи Коростенської 
міської ради 8 скликання ,затвердженого рішенням 
міської ради від 24.12.21 року №79 

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. - секретар міської ради 



ВИРІШИЛИ: Винести проєкт рішення на 5 сесію Коростенської 
міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

2.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження  Статуту КОМУНАЛЬНОЇ 
УСТАНОВИ « КОРОСТЕНСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-
РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»  КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ в новій редакції  

ДОПОВІДАЄ: 

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

- Інклюзивно-ресурсний центр охоплює усе дитяче 
населення, більше 13000. 

- На обліку інклюзивно –ресурсного центру стоїть 499 
дітей 

- Кількість дітей збільшується з приєднаними 
територіями 

- За березень було проведено 120 корекційних занять, 29 
засідань по обстеженню дітей. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 5 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

3.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження  Статуту КОМУНАЛЬНОЇ 
УСТАНОВИ «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» в 
новій редакції 

ДОПОВІДАЄ: 

Черняєва С.В. – завідувач методичного кабінету відділу 
освіти: 

 - Про затвердження статуту в новій редакції 

 - Сприяння професійного розвитку та підвищення 
кваліфікації вчителів. 

 - Пропонуються безкоштовні програми для підвищення 
кваліфікації вчителів 

 - Потреба у ремонті приміщень   

 - Зміна управління центру:  директор є виконавець 



ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 5 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно  

4.СЛУХАЛИ: 

Про перейменування ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ  М. КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
на КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ «ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА 
ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ » КОРОСТЕНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ  та затвердження Статуту установи в 
новій редакції. 

ДОПОВІДАЄ: 

Кереселідзе Т.В. – депутат міської ради: 

- Про нову назву 

- Зміна графіку та режиму роботи 

- Зміна управління центру:  директор є виконавець 

- Зміна штатного розпису 

- Розвиток соціальних проєктів 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 5 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно  

5.СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Положення про ВІДДІЛ ОСВІТИ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОРОСТЕНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ  в новій редакції. 

ДОПОВІДАЄ: Краснокутська А.В. – начальник відділу освіти 

ВИРІШИЛИ:  Винести запропонований проєкт рішення на 5 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно  

6.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення 26 сесії Коростенської 
міської ради 7 скликання від 29.11.2018 р. №1270 « Про 
затвердження міської Програми щодо виконання заходів 
Загальнодержавної Програми  «Національний план дії 
щодо реалізації  Конвенції ООН  про права дитини » на 
2019-2022 роки» 

ДОПОВІДАЄ: 

Фіцай Н.М. – начальник служби у справах дітей 

Про внесення змін щодо реалізації  Конвенції ООН  про 
права дитини » на 2019-2022 роки» 



ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 5 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

7.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Комплексної програми розвитку 
культури  і туризму  в м.Коростень на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням  .13 сесії Коростенської міської 
ради  7 скликання від 05.04.17р. №629, зі змінами  

ДОПОВІДАЄ: 

Козаченко О.О.- начальник відділу культури і туризму: 

 - Про збільшення бюджету до 1000000 на ремонт даху 
та опалення Районного будинку культури по вул. 
І.Франка,4  

-  Про облаштування офісу старости та ФАПУ у 
приміщенні будинку культури с.Грозино. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 5 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

8.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Програми розвитку освіти 
Коростенської міської територіальної громади на 2021-
2025 роки ,затвердженої рішенням чергової сесії 8 
скликання Коростенської міської ради від 25.02.2021р. 
№190 

ДОПОВІДАЄ: 
Синицький О.П. – заступник міського голови: 

- Про збільшення фінансування на ремонт фасаду 
іклюзивно-ресурсного центру. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 5 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

9.СЛУХАЛИ: 
Про затвердження у новій редакції Положення про 
службу у справах дітей виконавчого комітету 
Коростенської міської ради  

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 5 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 



РЕКОМЕНДАЦІЯ: 

 

1.Ведення додаткових штатних одиниць у 
«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» та 
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ». 

2.Про виділення коштів, для проведення ремонтних 
робіт у відділі освіти на суму 200тис грн. 

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. 


