
ВАРАСЬКА М ІСЬКА РАДА 
ПРОТОКОЛ № 21

комісії з гуманітарних питаь ь, дитячої, молодіжної та інформаційної політики
від 06.09.2017р.

Присутні:
Верешко Лю дмила МиколаЇЕ на -  голова комісії 
Хвалько Н іна Степанівна- заступник голови комісії 
Семенюк Лю дмила О лексіївна -  секретар комісії 
Бірук Наталія Петрівна -  член комісії 
Самойлова Тетяна Д ем ’янівна- член комісії

Запрошені:
Корень Олена М иколаївна- г ачальник управління освіти виконавчого комітету 

Вараської м іської ради
Савонік Оксана Ярославівна- начальник відділу культури виконавчого 

комітету Вараської міської ради
М аркевич Тетяна ВалентинІЕна-директор Будинку дитячої та юнацької 
творчості
Сус Віктор Валентинович -директор Дитячо- ю нацької спортивної школи

ПО РЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд проекту рішення Вараської міської ради № 877 в ід іб  серпня 

2017року «Про затвердження міської програми « Харчування учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів міста Вараша» на 2018рік».
2. Розгляд проекту рішення Вараської міської ради №871 в ід іб  серпня 
2017року «Про внесення змін до установчих документів Будинку дитячої та 
юнацької творчості Кузнецовської м іської ради Рівненської області».
3. Розгляд проекту рішення Вараської міської ради № 897 від 30 серпня 2017 

року « Про внесення змін до установчих документів Дитячо- юнацької 
спортивної школи Кузнецове ької міської ради Рівненської області».
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 499 «Про 
затвердження комплексної програми підтримки сім ’ї, дітей та молоді міста на 
2017 рік».
5. Розгляд проекту р іш енн і № 894 від 28 серпня 2017 року « Звіт про роботу 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Зубрецької Н.О. за період роЗоти з 15 грудня 2015 року по 28 серпня 2017 року.
6. . Розгляд проекту рішення № 888 від 18 серпня 2017 року « Про звіт 
міського голови про діяльність виконавчих органів Вараської міської ради».
7. Розгляд проекту рішень я № 899 від 31 серпня 2017 року « Про дострокове 
припинення повноважень Вараського міського голови С. Аноіценко».
8. Розгляд проектів р іш енн і № 888 від 19 серпня 2017 року та № 889 від 21 
серпня 2017 року « Про дострокове припинення повноважень секретаря



Вараської міської ради І. Ш умрі ».
9. Розгляд листів, звернень.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

ВИРІШ ИЛИ: затвердити порядок денний.

1. Розгляд проекту рішення Вараської міської ради № 877 від 16 серпня 
2017року «Про затвердження міської програми «Харчування учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів міста Вараша» на 2018рік»

СЛУХАЛИ: О. Корень, яка ознайомила присутніх із програмою 
«Харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Вараша» на 
2 0 18рік».Повідомила, дітей яких пільгових категорій внесли у перелік 
безкоштовного харчування.

ВИСТУПИЛИ: Н,Хвалько, яка висловила припущ ення, що у звязку із 
значним подорожчанням продуктів може погіршитися якість ш кільних обідів.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -5 , «проти» - 0, «утрималися» - 0.

ВИРІШ ИЛИ: 1. Рекомендувати депутатам Вараської м іської ради 
підтримати проект рішення № 877 від 16 серпня 2017року « Про затвердження 
міської програми «Харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
міста Вараша» на 2018рік».
2. Рекомендувати начальнику управління освіти виконавчого комітету 
Вараської міської ради О. К орен3 організувати роботу щодо розрахунків витрат 
на харчування однієї дитини в дош кільних навчальних закладах та навчально- 
виховних комплексах міста з метою збільшення вартості харчування через 
значне здорожчання продуктів харчування.

2. Розгляд проекту рішення Вараської міської ради №871 від 09 серпня 
2017року «Про внесення змін до установчих документів Будинку дитячої та 
юнацької творчості Кузнецовської міської ради Рівненської області».

СЛУХАЛИ: Т. М ар к евш , яка ознайомила присутніх із змінами, які 
внесені до установчих документів документів Будинку дитячої та юнацької 
творчості .

ВИСТУПИЛИ: Н. Хвалько, яка запропонувала підтримати даний проект 
рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -5 , «проти» - 0, «утрималися» - 0.

ВИРІШ ИЛИ: рекомендувати депутатам Вараської міської ради
підтримати проект рішення №871 від 09 серпня 2017року«Про внесення змін 
до установчих документів Будинку дитячої та ю нацької творчості



3. Розгляд проекту ріш ення Вараської міської ради № 897 від ЗО серпня 
2017 року « « Про внесення змін до установчих документів Дитячо- юнацької 
спортивної школи Кузнецовської міської ради Рівненської області».

СЛУХАЛИ: Л. Вереш ко та В.Суса, які ознайомили присутніх із змінами, 
внесеними до установчих документів Дитячо- юнацької спортивної школи .

В обговоренні брали уч а:ть  Н. Хвалько, Н. Бірук, Т. Самойлова,
Л. Семенюк.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -5 , «проти» - 0, «утрималися» - 0.

ВИРІШ ИЛИ: рекомендувати депутатам Вараської міської ради
підтримати проект рішення №897 від ЗО серпня 2017 року « « Про внесення 
змін до установчих документів Дитячо- ю нацької спортивної школи 
Кузнецовської міської ради Рівненської області».

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 499 
«Про затвердження комплексної програми підтримки сім ’ї, дітей та молоді 
міста на 2017 рік».

СЛУХАЛИ: Л. Вереш ко, яка повідомила присутнім, які зміни внесені до 
програми підтримки с ім ’ї, дітей та молоді міста на 2017рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -5 , «проти» - 0, «утрималися» - 0.

ВИРІШ ИЛИ: рекомендувати депутатам Вараської міської ради
підтримати проект ріш ення Вараської м іської ради « Про внесення змін до 
рішення міської ради від 23 12.2016 № 499 «Про затвердження комплексної 
програми підтримки сімї, дітеіі та молоді міста на 2017 рік».

5. Розгляд проекту рішення № 894 від 28 серпня 2017 року « Звіт про 
роботу заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Зубрецької Н.О. за період роботи з 15 грудня 2015 року по 28 серпня 2017 року

ВИСТУПИЛИ: Н .Хвалько, яка запропонувала заслухати даний звіт на 
черговій сесії Вараської м іської ради ,оскільки депутати комісії з ним не 
ознайомлені.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -5 , «проти» - 0, «утрималися» - 0.

ВИРІШ ИЛИ: рекомендувати Н.Зубрецькій « Звіт про роботу заступника 
міського голови з питань д іяіьності виконавчих органів ради Зубрецької Н.О.

Кузнецовської міської ради Рівненської області».



за період роботи з 15 грудня 2315 року по 28 серпня 2017 року» заслухати на 
черговій сесії Вараської міської ради.

6 . Розгляд проекту ріш еная № 888 від 18 серпня 2017 року « Про звіт 
міського голови про діяльність зиконавчих органів Вараської м іської ради».

В обговоренні брали участь Л, Верешко, Н. Хвалько, Н. Бірук,
Т. Самойлова.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -5 , «проти» - 0, «утрималися» - 0.

ВИРІШ ИЛИ: рекомендувати С, Аногценку « Звіт міського голови про 
діяльність виконавчих органів Вараської м іської ради» заслухати на черговій 
сесії Вараської міської ради.

7. Розгляд проекту рішення № 899 від 31 серпня 2017 року « Про 
дострокове припинення повноважень Вараського міського голови
С. Анощенко».

В обговоренні брали участь Н. Хвалько, Н. Бірук, Т. Самойлова,
Л. Семенюк.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -5 , «проти» - 0, «утрималися» - 0.

ВИРІШ ИЛИ: доручити голові комісії Л .Вереш ко запросити на наступне 
засідання комісії з гуманітарних питань, дитячої, молодіжної та інформаційної 
політики міського голову С. Анощ енка та заслухати його щодо даного проекту 
рішення.

8. Розгляд проектів рішення № 888 від 19 серпня 2017 року та № 889 від 
21 серпня 2017 року « Про дострокове припинення повноважень секретаря 
Вараської м іської ради І. Ш умри».

В обговоренні брали участь Н. Хвалько, Н. Бірук, Т. Самойлова,
Л. Семенюк.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -5 , «проти» - 0, «утрималися» - 0.

ВИРІШ ИЛИ: доручити голові комісії Л .Вереш ко запросити на наступне 
засідання комісії з гуманітарних питань, дитячої, молодіж ної та інформаційної 
політики секретаря Вараської міської ради І.Ш умру та заслухати її щодо 
даного проекту рішення.

9 .Розгляд листів і звернень.



СЛУХАЛИ: Л. Верешко, яка проінформувала про лист Чурилович Ю лії 
Олександрівни від 10 липня 2017 року ;ознайомила присутніх з протоколом №1

наради по обговоренню  питання діяльності Кузнецовського комунального 
підприємства ( на підставі рішення Вараської м іської ради від 03.08.2017 № 836 
«Про депутатський запит О М ензула») від 09.08 2017 року та доповідною 
запискою від 28.08.2017 №8.

Л. Верешко 
Л.Семенюк

Голова комісії 
Секретар комісії


