
ПРОТОКОЛ № 15
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ 

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

01.06.2016
14:00

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:
Салогуб О.В. -  в.о. директора департаменту гуманітарної політики 
Осіпов О. -  начальник управління спорту міської ради 
Яковенко О.К. -  в.о. начальника управління освіти
Гавриленко Н.В. -  начальник відділу профтех освіти управління освіти міської 
ради
Сердюк Р.О. - помічник-консультант депутата міської ради Хмельникова А.О.
Гусарова А.А. - помічник-консультант депутата міської ради Хмельникова А.О.
Хорошилов Є.В. -  начальник управління культури та мистецтв міської ради
Буленок Р.В. -  начальник управління молоді, позашкільної освіти та національно-
патріотичного виховання
Талапов Д.В. -  член міської спілки воїнів АТО
Супрун Ю.О. -  член міської спілки воїнів АТО

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проект рішення «Про затвердження Положення про департамент 
гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради»

2. Про проект рішення «Про затвердження Програми впровадження 
ідентифікаційної картки спортсмена у місті Дніпропетровську на 2016- 2020 роки»

3. Про проект рішення «Про затвердження Програми розвитку шахів у 
загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпропетровська на 2016 - 2020 роки»

4. Про проект рішення «Про організацію конкурсу творчих проектів 
«Культурна столиця»

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

6. Розгляд листів та звернень на адресу постійної комісії



СЛУХАЛИ:

Салогуб О.В. - Про проект рішення «Про затвердження Положення про 
департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради»

Виступила Демидова Н.М. із зауваженнями до Положення департаменту 
Вирішили: депапртаменту гуманітарної політики рекомендовано надати більш 
уточнену інформацію по функціоналу кожного управління департаменту 
гуманітарної політики; рішення не підтримали 
Голосували:
«за» - 0 
«проти» - 4

Сердюк Р.О., Осіпов О. - Про проект рішення «Про затвердження Програми 
впровадження ідентифікаційної картки спортсмена у місті Дніпропетровську на 
2016- 2020 роки»
Вирішили: рішення не підтримали.

Сердюк Р.О. -  про проект рішення «Про затвердження Програми розвитку шахів 
у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпропетровська на 2016 -  2020 
роки»
Вирішили: для більш детального вивчення даного проекта рішення провести 
спільне засідання постійної комісії з департаментом гуманітарної політики, 
директорами загальноосвітніх та спеціалізованих спортивних шкіл міста, федерації 
шахів та автором проекту рішення 
Голосували:
«за» - 0 
«проти» - 4

Хорошилов Є.В. — про проект рішення «Про організацію конкурсу творчих 
проектів «Культурна столиця»
Вирішили: рішення підтримали

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 та провести наступне засідання 07.06.2016р.

Голова комісії Н. М. Демідова

Секретар комісії Г. А. Гельфер


