
Додаток 1 

До рішення № 19 ІІ-ї позачергової сесії 

 Бібрської міської ради  

VII демократичного скликання  

Від 12.12.2015 р.   

ПОЛОЖЕННЯ 

про постійну комісію Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері 

освіти, культури, молодіжної політики та спорту 

1. Вивчає стан виконання законів України в практичній діяльності закладів 

освіти, культури, фізкультури і спорту. 

2. Розглядає 

 проекти програм соціально-економічного й культурного 

розвитку,  

 проекти місцевого бюджету ; 

 звіти про виконання програм і бюджету. 

3. Розглядає на засіданнях комісії  та, за необхідності, виносить на розгляд 

ради питання щодо створення необхідних умов для виховання дітей, 

молоді та розвитку їхніх здібностей. 

4. Вивчає ефективність діяльності виконавчих органів ради щодо реалізації 

молодіжної політики, сприяє роботі культурних товариств, інших 

громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури, 

фізкультури і спорту, роботи з молоддю. 

5. Проводить дослідження стану задоволеності населення міста якістю 

послуг  у сфері освіти та виховання молоді, організації змістовного 

дозвілля.  

6. Вивчає питання про стан і розвиток  відповідних галузей соціально-

культурного будівництва, ефективність роботи та використання 

культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і 

позашкільних установ. 

7. Сприяє організації обміну досвідом щодо надання освітніх та культурних 

послуг  установами та організаціями інших міст та сіл України чи за 

кордоном. 

8. Вивчає, аналізує та вносить пропозиції міській раді щодо обсягів 

фінансування видатків міського бюджету на установи освіти, культури та 

спорту. 

9. Має право ініціювати та узгоджувати з установами освіти й культури  

пропозиції щодо проведення різноманітних свят і змагань у місті, сприяє 

популяризації активного й здорового способу життя. 



10. За дорученням міського голови чи секретаря ради розглядає скарги, 

пропозиції мешканців міста щодо діяльності установ освіти, культури та 

спорту. 

11. Має право вносити пропозиції щодо змін у штатному розписі установ 

освіти й культури, що фінансуються (чи співфінансуються) з міського 

бюджету. 

12. Сприяє діяльності, спрямованій на охорону пам’яток історії та культури, 

збереження та використання культурних надбань громади. 

13. Вивчає та готує питання про стан та розвиток освіти, культури, спорту , 

про проблеми молодіжної політики.  

14. Здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету та 

міської ради з питань, що належать до компетенції комісії.  

15. Може створювати підготовчі комісії та робочі групи із залученням 

представників громадськості, зокрема й фахівців  у сфері освіти, 

культури, спорту. 

16. Співпрацює  з релігійними громадами . 

 

Секретар Бібрської міської ради       Н.К.Федущак 

 


