
У К Р А Ї Н А 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

Полтавської області 
 

 

(тридцять третя сесія сьомого скликання) 

2-ге засідання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
від 28 грудня 2017 року                         № 301 

 

Про звіт постійної комісії міської ради 

з питань освіти, культури, духовності,  

молоді та спорту  

 

 

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", Плану 

роботи Миргородської міської ради сьомого скликання, міська рада 

 

 

в и р і ш и л а :  

 

 

1. Звіт постійної комісії міської ради з питань  освіти, культури, духовності, молоді 

та спорту (М'якота О.І.) взяти до відома. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Н.О.Гирку. 

 

 

 

 

 

Міський голова        С.П.Соломаха 
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Звіт  про роботу постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, 

духовності, молоді та спорту 

   Відповідно до п.2 час.1 ст.26, ст.47 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні» рішенням 2 сесії Миргородської міської ради 7 

скликання від 6 листопада 2015 року № 6 була утворена постійна комісія 

міської ради з питань освіти, культури, духовності, молоді та спорту. 

Персональний склад комісії: 

1.М’якота О.І. - голова комісії,  

2. Прокопенко В.М.- заступник голови комісії, 

3. Ніколаєнко  В.Л.–секретар,  

4. Михайленко С.Ю.- член комісії, 

5. Фененко В. В.- член комісії. 

6.Яковлев С.І.-член комісії 

 

За звітний період було проведено 27 засідань комісії.  

Взяли участь у роботі постійної комісії: 

1. М’якота О.І  голова комісії -27, 

2.Прокопенко В.М  заступник голови-24, 

3.Ніколаєнко  В.Л.  секретар комісії -23, 

4.Михайленко С.Ю.  член комісії-22, 

5. Фененко В. В. член комісії-27, 

6.Яковлев С.І. член комісії -24 

 

Відповідно до Положення про постійні комісії Миргородської міської 

ради сьомого скликання до  компетенції постійної комісії належить: 

 

- підготовка до розгляду радою питань про стан і перспективи розвитку 

галузей освіти, 
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культури, туризму та спорту в місті; 

- попередній розгляд відповідних розділів програм соціально-економічного 

розвитку 

міста, розділів міського бюджету; 

- проведення аналізу ситуації у визначених галузях щодо виявлення резервів і 

можливостей їх розвитку та підготовка відповідних пропозицій; 

- ініціювання та узгодження пропозицій щодо проведення різноманітних свят 

і змагань 

в місті; 

ведення діяльності, пов'язаної із встановленням партнерських стосунків з 

іншими 

містами в Україні та за кордоном; 

- погодження проектів рішень ради, контроль за виконанням рішень ради та її 

виконавчих органів з питань компетенції комісії. 

За звітний період  на комісії розглянуто 22 звернення депутатів, 

представників громадських організацій, мешканців міста  з питань, які 

входять до компетенції   комісії, а саме:  

- Про організацію спортивних, культурних заходів; 

- Про забезпечення приміщенням для занять спортом; 

- Про вирішення житлових питань працівників освіти; 

- Про трудові спори в закладах освіти; 

- Про конфліктні ситуації та правопорушення серед учнів навчальних  

закладів; 

- Про запровадження стимулювання талановитої молоді міста. 

По кожному із розглянутих питань були направлені рекомендації 

відповідним службам органів місцевого самоврядування. 

 

На контролі комісії знаходяться рішення, а саме  

 

- Про заборону збору коштів в навчальних закладах; 

- Про тимчасові договори оренди;  

- Про виконання програми  про забезпечення житлом дітей – сиріт;  
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- Про виконання програми розвитку фізичної культури та спорту; 

- Про виконання програми культурно-мистецького розвитку; 

- Про комплексну програму розвитку освіти м.Миргород. 

За звітний період, члени комісії  М’якота О.І. та Прокопенко В.М. брали 

участь в роботі комісій щодо готовності оздоровчих таборів шкіл міста , 

готовності навчальних закладів до навчального року.  

В комісії щодо визначення аварійності будівель освітніх, спортивних та 

культурних закладів. 

Член комісії Яковлев С.І., є організатором та активним учасником 

культурних заходів в мікрорайоні Личанка  та тематичних письменних 

вечорів в м. Миргород. 

Члени комісії: Михайленко С.Ю., М’якота О.І., Фененко В.В., Ніколаєнко 

В.Л.,  беруть активну участь у популяризації здорового способу життя, 

захищаючи честь міста на обласній  спартакіаді серед депутатів всіх рад та 

спартакіаді спортивного орієнтування, чим формують позитивний імідж 

міської ради  та міста в цілому. 

  

Голова комісії з питань освіти,  

культури, духовності, молоді та спорту    _______________    М’якота О.І. 

                                   

 

 

 

 

 


