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УКРАЇНА 

КОЛОМИЙСЬКА  РАЙОННА  РАДА 
сьоме демократичне скликання 

(чотирнадцята  сесія) 
 

РІШЕННЯ 
 

від 01 червня 2017 року  № 308-ХІV/17 
 м. Коломия 
 
                 
 Про звіт  постійної комісії з питань  
 духовності, культури, туризму,  
молоді та спорту 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію постійної комісії  з питань 

духовності, культури, туризму, молоді та спорту, відповідно до ст. 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної 
комісії з питань духовності, культури, туризму, молоді та спорту від 18.05.2017 
року,  районна рада 
 

вирішила: 
 

1. Інформацію про роботу постійної комісії з питань духовності, культури, 
туризму, молоді та спорту взяти до відома (додається). 

     2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  
духовності, культури, туризму, молоді та спорту (Л.Андрійчук). 

 
 

 
Голова районної ради                                                      Роман Дячук 
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Звіт 
про роботу постійної комісії районної ради з питань духовності, культури, 

туризму, молоді та спорту 
Постійна комісія районної ради з питань духовності, культури, туризму, 

молоді та спорту утворена згідно рішення районної ради  від 10 грудня 2015 року 
№ 5-І/15 у складі 6 депутатів районної ради.  
  В своїй діяльності постійна комісія керується Конституцією України, 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів 
місцевих рад», Регламентом роботи районної ради сьомого демократичного 
скликання, Положенням про роботу постійної комісії та  планами роботи районної 
ради і постійної комісії, іншими законодавчими і нормативними документами. 
Робота організовується по принципу законності, гласності і рівноправності, 
вільного колективного обговорення і вирішення питань. 

Постійна комісія свою роботу спрямовує на вирішення віднесених до її 
компетенції питань щодо сталої роботи та  ефективного функціонування установ 
культури, на створення належних умов для здорового способу життя, занять 
фізичною культурою населення району, піклується молодіжною політикою.  

За звітний період проведено 8 засідань постійної комісії,  на яких розглянуто 29 
питань, 21  з яких затверджено рішеннями районної ради. В робочих засіданнях 
комісії приймали участь керівники районних установ та голови інших 
депутатських комісій. З усіх питань прийняті відповідні висновки комісії.    

Одним із головних напрямів роботи постійної комісії є розгляд, затвердження 
та заслуховування звітів районних програм, що належать до її компетенції, а саме: 

− Програма розвитку фізичної культури  та спорту в Коломийському районі на 
2017-2021 роки; 

− Районна цільова соціальна програма «Молодь Коломийщини»  
на 2016-2020 роки; 

− Цільова Програма  «Теплий заклад культури Коломийського району»  
на 2016-2020 роки; 

− Програма розвитку  культури  Коломийського  району  на  2016-2020 роки; 
− Районна цільова програма “Духовне життя” на 2016-2020 роки; 
− Програма розвитку туризму в Коломийському районі 

на 2016-2020 роки. 
Окрім сесійних питань, комісія розглядала листи та звернення, які надходили 

для розгляду на комісії. Заслуховувалися звіти про роботу фізкультурно-
оздоровчого спортивного комплексу «Прикарпаття», комунальної установи 
районної ради «Молодіжний центр «Коломийщина»,  розглянуто  статут 
Коломийської районної дитячо-юнацької спортивної школи та інші. 

Комісія ефективно співпрацює з управлінням освіти молоді та спорту 
райдержадміністрації, службою у правах дітей та відділом культури 
райдержадміністрації, приймає активну участь в організації культурно-масових та 
спортивних заходів  в районі.  
 Протягом всього звітного періоду члени постійної комісії районної ради 
вивчали проекти рішень з питань, що входять до їх компетенції, вносили до них 
зміни, доповнення, узгоджували юридичні аспекти.  
   
Голова постійної комісії      Любомир Андрійчук 


