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УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШ ЕННЯ № 512
20 грудня

2017 р.

27 сесія 7 скликання

Про звіт постійної комісії обласної Ради 7 скликання з питань
освіти, культури, сім’ї та молоді; спорту і туризму, духовності
та історичної спадщини

Відповідно Д9 пункту 8 частини 1 статті 43, частини 14 статті 47 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 6.2 розділу 6
Положення прр постійні комісії обласної Ради 7 скликання, затвердженого
рішенням 1 сесії обласної Ради 7 скликання від 4 грудня 2015 року № 7 та Плану
роботи обласної Ради 7 скликання на 2017 рік, затвердженого рішенням 4 сесії
обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 32, заслухавши та
обговоривши звіт постійної комісії обласної Ради з питань освіти, культури,
сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини, обласна
Рада В И РІШ И ЛА :
1. Звіт постійної комісії обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та
молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини, взяти до відома
(додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
обласної Ради Кременюка М.В.

Голова обласної Ради

% ОЛІЙНИК

Додаток
до рішення 27 сесії обласної
Ради 7 скликання
від 20 грудня 2017 р. № 512
ЗВІТ
постійної комісії обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді,
спорту і туризму, духовності та історичної спадщини
Постійна комісія обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді,
спорту і туризму, духовності та історичної спадщини ( далі - постійна комісія)
утворена рішенням 2 сесії обласної Ради 7 скликання 4 грудня 2015 року № о
„Про затвердження переліку та обрання складу постійних комісій Вінницької
обласної Ради 7 скликання’ та нараховує у своєму складі 5 депутатів:
Голова комісії
СТАНІСЛАВЕНКО
Людмила Анатоліївна

Вінницька територіальна організація
ПАРТІЇ „БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
„СОЛІДАРНІСТЬ
Заступник голови комісії

ДМ И ТРЕН К О

Жанна Віталіївна

Вінницька територіальна організація
Радикальної Партії Олега Ляшка
Секретар комісії

ЛІЦЬКИИ
Василь Олексійович

Вінницька територіальна організація
ПАРТІЇ „БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
„СОЛІДАРНІСТЬ
Члени комісії:

БАРЦЬОСЬ
Володимир
Володимирович

позафракційний

ЛЕГЕЗА
Олег Вячеславович

Вінницька територіальна організація
ПАРТІЇ „БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
„СОЛІДАРНІСТЬ

З часу обрання обласної Ради 7 скликання та формування постійної
комісії обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і
туризму, духовності та історичної спадщини було проведено 27 засідань, на
яких розглянуто більше 300 питань. За рекомендацією комісії на розгляд сесій
обласної Ради направлено 160 проектів рішень, більшість з яких були ухвалені
на пленарних засіданнях сесій обласної Ради 7 скликання.
Члени постійної комісії обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї
та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадіцини протягом
роботи обласної Ради Т скликання брали активну участь у засіданнях комісії,
залучалися до роботи робочих груп, відповідно до розпоряджень голови
обласної Ради та його заступників, брали участь у виїзних, апаратних
нарадах, та нарадах, присвячених актуальним проблемам розвитку області.
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Основним завданням постійної комісії є розгляд питань , які стосуються
галузі освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту і туризму та надання своїх
висновків та рекомендацій щодо розвитку освіти, культури, сім'ї, молоді,
спорту і туризму.
Комісією було розглянуто та підтримано прийняття 12 обласних
програм в різних галузях соціально-економічного розвитку області, внесені
доповнення та зміни до 10 діючих програм.
За період роботи постійної комісії було розглянуто на засіданні комісії
та підтримано понад 10 різноманітних звернень до Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
Так, з метою посилення державних гарантій для здобуття освіти
учасниками бойових дій, які захищали суверенітет і цілісність України та
орали безпосередню^ участь в антитерсфистичній операції, а також їхніми
дітьми, члени постійної комісії за ініціативи голови комісії підготували та
внесли на розгляд сесії проект звернення до Верховної Ради України щодо
врегулювання питання здобуття професійно-технічної та вищої освіти
учасниками бойових дій на заочній формі навчання, який було схвалено
рішенням 25 сесії обласної Ради 7 скликання 12 жовтня 2017 року № 502 Про
звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної Ради
України щодо врегулювання питання здобуття професійно-технічної та вищої
освіти учасниками бойових дій на заочній формі навчання”.
Особливу увагу депутати постійної комісії зосередили на обговоренні та
прийнятті Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2 0 1 7 - 2 0 2 0 роки, важливість якої полягає в тому,
що переважна більшість заходів, які закладені в її основу, розроблені
громадськими організаціями, громадськими діячами, які переймаються
питаннями національно-патріотичного виховання молоді.
Члени постійної комісії активно долучилися до формування та
обговорення заходів в частині здійснення системних та узгоджених дій органів
державної влади, 9 рганів місцевого самоврядування та інститутів
громадянського суспільства щодо реалізації єдиної політики у сфері
громадянсько-патріотичного, військово-патріотичного та духовно-морального
виховання у Вінницькій області. За 12 місяців існування Програми проведено
30 заходів на суму 925 тис. грн.
За підтримки постійної комісії обласної Ради затверджено два рішення
про встановлення іменних стипендій облдержадміністрації та обласної Ради
студентам вищих навчальних закладів області I-IV рівнів акредитації з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа а
також про творчі стипендії письменникам Вінниччини та персональні
стипендії обласної Ради та обласної державної адміністрації в галузі культури і
мистецтв.
Депутати постійної комісії працювали в робочих групах з розгляду питань
про Порядок призначення та звільнення з посад керівників підприємств,
установ, організацій-об’єктів спільної комунальної власності територіальних
громад, сіл, селищ, міст області; про фінансово-господарську діяльність
обласного комунального підприємства „Вінницякіно”; про діяльність
директора Тиврівського будинку-інтернату геріатричного профілю;
про
встановлення пам’ятного знака медичним працівникам - учасникам Революції
Гідності та АТО на території Вінницького медичного коледжу ім. академіка
Д.К. Заболотного; щодо вивчення питання переведення комунального закладу
„Вінницький регіональний центр фізичної культури і спорту інвалідів
„Інваспорт” до приміщення комунальної організації „Спорткомплекс
„Здоров’я”.
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Протягом звітного періоду постійна комісія проводить цілеспрямовану
роботу щодо підвищення
уваги суспільства на проблеми збереження
історичної спадщини та культурних надбань області.
Зокрема, за пропозицією члена комісії Володимира Барцьося,
неодноразово обговорювалося питання про вжиття заходів зі збереження
пам’ятки архітектури та містобудування національного значення „Башта та
мур” комплексу „Домініканського монастиря” („Мури”) у місті Вінниці.
Постійна комісія звернулася до обласної державної адміністрації.
Вінницької міської ради з пропозиціями підготувати та внести на розгляд сесії
проект рішення про фінансування першочергових протиаварійних і
невідкладних консерваційних робіт на пам'ятці архітектури національного
значення „Башта та мур” у м. Вінниці (охоронний №55,3» вул. Мури 1, вул.
Монастирська) на умовах співфінансування з Вінницькою міською радою 50%
на 50%; визначити процедуру і терміни передачі балансоутримувачу:
Вінницькому обласному краєзнавчому музею території пам’ятки - комплексу
будівель і споруд „Домініканський монастир” (охоронний №55), яка досі
перебуває у користуванні релігійної громади Спасо-Преображенського
кафедрального Собору м. Вінниці Вінницької єпархії УПЦ МП; відновити
повноцінну діяльність робочої групи із визначення Концепції використання
території об’єкта культурної спадщини, пам’ятки архітектури національного
значення „Домініканський монастир” (охоронний №55)? створеної згідно з
розпорядженням голови Вінницької облдержадміністрації від 22 грудня 2015
року №794, залучивши до ЇЇ складу нових представників громадськості,
краєзнавців та депутатського корпусу обласної Ради; передбачити кошти на
реалізацію заходів з музеєфікації місця археологічних розкопок на території
пам’ятки „Домініканський монастир”, з метою збереження для громади міста й
області, туристів цінних археологічних знахідок.
Особливу увагу депутати зосередили на обговоренні таких питань, як
збереження хати М.Леонтовича у с. шершні Тиврівського району; реалізація
проекту виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво
дороги з твердим покриттям від с. Черемошне Тиврівського району до
пам’ятки історії України національного значення - курган-могили Героя
національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького, Брацлавського
полковника Данила Нечая; встановлення пам’ятника Івану Богуну на площі
його імені перед кінотеатром „Росія” на перехресті вулиць Соборної та
Магістратської та ін.
Крім того, депутати постійної комісії підтримали ініціативу щодо
створення на площі Героїв Небесної Сотні м. Вінниці архітектурноскульптурного комплексу.
Не менш активною протягом звітного періоду була нормотворча
діяльність депутатського корпусу, представництва обласної Ради у Верховній
Раді України шляхом участі у парламентських слуханнях з таких питань:
розвитку
туристичної
індустрії;
транскордонного
співробітництва;
забезпечення прав дитини; соціального захисту учасників АТО; проблем
фінансування освіти, формування та реалізація державної молодіжної політики
України в умовах децентралізації та науково-практичній конференції ^ за
міжнародною участю „Формування публічної служби, чутливої до людей з
особливими потребами: цифрові технології.
На засідання постійної комісії запрошувалися керівники та
представники галузевих департаментів, управлінь облдержадміністрації,
зацікавлених сторін, що давало можливість всебічно та прозоро обговорювати
питання та приимати виважені рішення. Активно залучалася до дискусії
громадськість та засоби масової інформації для більш широкого висвітлення
конкретної суспільної теми.
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Робота постійної комісії висвітлювалася у місцевих засобах масової
інформації, що забезпечувало залучення громадськості до обговорення
важливих питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту, історичної
спадщини та інших. Після кожного засідання постійної комісії на офіційному
сайті обласної Ради розміщувалася стаття щодо результатів розгляду питань
комісією.
Для забезпечення ефективного розвитку мережі закладів, та установ,
організацій системи освіти та культури, фізичної культури і спорту, зміцнення
їхньої матеріальної бази
постійна комісія спільно з галузевими
Департаментами та управліннями обласної державної адміністрації буде
працювати над виконанням таких завдань:
- реалізація затверджених обласних Програм, спрямованих на розвиток
загальноосвітніх, дошкільних, спортивних, культурних закладів;
- розвиток соціального партнерства, удосконалення взаємодії
професійно-технічних навчальних закладів із о а єднаннями роботодавців,
органами виконавчої влади, підприємствами різних форм власності и
підпорядкування, органами служби зайнятості;
- продовження реформування галузі професійної освіти. Сприяння
створенню потужних навчальних закладів професійної освіти, зокрема,
навчально-виробничих центрів,оснащених сучасною технікою та обладнанням;
- сприяння розвитку міжнародного співробітництва, залученню коштів
іноземних інвесторів у реформування та розвиток закладів професійної освіти.
- створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов
для діяльності установ галузі культури;
- збереження та розвиток матеріальної і нематеріальної культурної
спадщини та інші.
Кожний депутат, член постійної комісії багаторазово виїздив у райони
та міста області^ де зустрічався з колективами та адміністраціями навчальних
закладів, закладів культури, надавав безпосередню допомогу та консультації, а
також вирішував проблеми окремих громадян.
Всіх депутатів комісії об’єднує активна громадянська позиція,
результативна робота в закріплених районах і містах області, відповідальне
ставлення до виконання депутатських обов’язків.

Постійна комісія обласної Ради з
питань освіти, культури, сім’ї та
молоді, спорту і туризму, духовності та
історичної спадщини
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