
ПРОТОКОЛ № 14
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

17.05.2016
10:00

Присутні:
1. Демідова Н.М. -  голова комісії
2. Тупиця О.Л.- заступник голови комісії
3. Гельфер Г.А. -  секретар комісії
4. Санжара О.О.

Відсутні:
1. Сергеев В.С.
2. Степанян 0 .0 .

Запрошені:
Чернишова Л.М. -  в.о. начальника управління освіти та науки міської ради 
Хорошилов Є.В. -  начальник управління культури та мистецтв міської ради 
Тимарєв В. -  радник міського голови з питань спорту
Савран Л.В. -  в.о. директора КЗК «Централізована система бібліотек для 
дорослих»
Шелест Н.А. -  заступник директора КЗК «Централізована система бібліотек для 
дорослих»
Балкова А.О. -  громадський активіст 
Кисильова І.П. -  приватна особа 
Медвенська Н.Т. -  приватна особа 
Коловоротна В.П. -  приватна особа 
Божко В.В. -  приватна особа 
Вдовиченко Я.В. -  приватна особа 
Щокіна В.А. -  приватна особа
Марухно Л.І. -  працівник КП «Молодіжне творче об'єднання»
Сидорчук Є.А. - працівник КП «Молодіжне творче об'єднання»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд листа ТОВ «Арена-Славутич»
2. Про розгляд листа щодо повернення кримсько-татарській спільноті 

будівлі мечеті та батьків міської спортивної дитячо-юнацької школи 
олімпійського резерву щодо збереження школи.

3. Про виділення коштів на передплату періодичних видань для 
комунальних закладів культури

4. Про проекти рішень міської ради, які плануються до розгляду на черговій 
сесії міської ради.

5. Розгляд листів та звернень на адресу постійної комісії



СЛУХАЛИ:

Демідова Н.М. -  про розгляд листа ТОВ «Арена-Славутич»
Вирішили: підготувати листа на адресу міського голови з проханням надати 
доручення керівникам профільних департаментів щодо прийняття на баланс міста 
недобудованого льодового стадіону

Хорошилов Є.В. -  Про виділення коштів на передплату періодичних видань для 
комунальних закладів культури
Вирішили: підготувати листа на адресу голови постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів та місцевого самоврядування з проханням знайти можливість 
виділення коштів на передплату періодичних видань

Демідова Н.М. -  про розгляд листів щодо повернення кримсько-татарській 
спільноті будівлі мечеті та батьків міської спортивної дитячо-юнацької школи 
олімпійського резерву щодо збереження школи.
Вирішили: підготувати листа на адресу міського голови з проханням надати 
доручення відповідному виконавчому органу міської ради створити робочу групу 
з вирішення даного питання.

Балкова А.О. -  щодо реорганізації та подальшої роботи КП «Молодіжне творче 
об'єднання»

надали інформацію у межах компетенції
Вирішили: ініціювати виділення перерозподілених 15,0 млн.грн. на проведення 
капітальних ремонтів згідно з проектно-кошторисною документацією.

Демідова Н.М. -  розгляд листів, які надійшли на адресу постійної комісії

Голова постійної комісії Демідова Н.М. доповіла, що всі питання порядку 
денного розглянуті та оголосила про закриття засідання постійної комісії з питань 
освіти, культури, молоді та спорту.

Голова комісії о/ Н. М. Демідова

Секретар комісії Г. А. Гельфер



Додаток
до протоколу засідання 
постійної комісії 
від 17.05.2016 № 14

Присутні депутати
на засіданні постійної комісії Дніпропетровської міської ради 
з питань освіти, культури, молоді та спорту 17.05.16р. о 10:00

№
п/п Прізвище, ім'я, по-батькові Підпис

1 Г ельфер
Григорій Аркадійович

1

2 Демідова
Наталія Михайлівна

3 Сан жар а
Олександр Олександрович

' '—
4 Сергєєв

Вячеслав Сергійович

5 Степанян
Олена Олександрівна

6 Тупиця
Олег Леонідович


