
Протокол засідання №1 
Комісії з гуманітарний питань 
Громадської ради при КОДА 

«18» червня 2019 року 
Присутні: Арутюнян Олена – голова комісії, Колєва Катерина – 

секретар комісії, Колєва Ганна, - заст. Голови Громадської ради, Щетина 
Андрій, Гусак Олександр, Надутенко Олена, Осадчий Сергій, Ткаченко 
Тетяна, Хворост Андрій, Краснобай Ірина,  Вєтров Олег, Зайченко Богдан, 
Короб Сергій, Казарян Микола.  

Порядок денний: 
1. Про обрання голови постійної комісії з гуманітарних питань; 
2. Про обрання секретаря комісії з гуманітарних питань4 
3. Про створення спільноти в соціальний мережі Фейсбук для 

швидкого інформування членів комісії; 
4. Про включення представника Громадської ради до складу Ради 

регіонального розвитку; 
5. Різне. 

1. Слухали заступника голови Громадської ради Колєву Ганну  - про 
обрання голови постійної комісії Громадської ради при КОДА з 
гуманітарних питань.  

Пропозиція: обрати головою постійної  комісії Громадської ради при 
КОДА з гуманітарних питань Арутюнян Олену.  
Вирішили:  обрати головою громадської ради при КОДА з гуманітарних 
питань Арутюнян Олену 
Голосування:  «за» - 13, «проти» - 0, «утрималось»  - 0. 

2. Слухали Арутунян Олену про обрання секретаря постійної  комісії 
Громадської ради при КОДА з гуманітарних питань. 

Пропозиція: обрати секретарем постійної  комісії Громадської ради при 
КОДА з гуманітарних питань Колєву Катерину.  
Вирішили: обрати секретарем постійної  комісії Громадської ради при 
КОДА з гуманітарних питань Колєву Катерину.  
Голосування: «за» - 13, «проти» - 0, «утрималось»  - 0. 

3. Слухали голову комісії Арутюнян Олену про створення спільноти в 
соціальний мережі Фейсбук для швидкого інформування членів комісії 

Вирішили: створити спільноту в соціальний мережі Фейсбук для швидкого 
інформування членів комісії – відповідальна за створення та наповнення 
спільноти –секретар комісії Катерина Колєва. 
Голосування: «за» - 13, «проти» - 0, «утрималось»  - 0. 



4. Слухали Олега Вєтрова: Про включення представника Громадської 
ради до складу Ради регіонального розвитку.  
Вирішили: включити кандидатуру Олега Вєтрова  як представника 
Громадської ради при КОДА до складу Ради регіонального розвитку. 
Голосування: «за» - 13, «проти» - 0, «утрималось»  - 0. 

 
 

Голова комісії                                                                  Олена Арутюнян 

Секретар                                                                          Катерина Колєва 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Протокол засідання №2 
Комісії з гуманітарний питань 
Громадської ради при КОДА 

 
«04» липня 2019 року 
Присутні: Арутюнян Олена – голова комісії, Колєва Ганна, Лісовий 

Ігор – заст. Голови Громадської ради, Остащук Віктор, Щетина Андрій, 
Гусак Олександр, Надутенко Олена, Осадчий Сергій – члени комісії, 
Соколенко Уляна – запрошено заст. начальника освіти, науки, молоді та 
спорту Кіровоградської ОДА 

 
Порядок денний: 

1. Стан фізичної культури і спорту та молодіжної політики у 
Кіровоградській області на липень 2019 року 

2. Обговорення до проекту Закону України «Про внесення 
змін до Конституції України (щодо децентралізації влади» 

3. Різне 
По першому питанню заслухали Соколенко Уляну –заст. Начальника 

освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА, яка розповіла про стан 
фізичної культури і спорту та молодіжної політики на липень 2019 року, а 
саме: 

64% дітей сьогодні займаються фізичною культурою та спортом у 
освітніх закладах області, 36% звільнені або на індивідуальному навчанні. 

Питанням спортивного розвитку, крім освітніх закладів, займаються 
ГО, спортивні клуби, товариства, федерація спорту, які систематично 
проводять або приймають участь у  змаганнях, спартакіада. Працюють в 
області проекти з національно-патріотичного виховання (такі як «Захисник 
Кіровоградщини»). 

7% молоді 2 рази на тиждень займаються фізкультурою. Але в 
освітніх закладах години варіативної складової не надають на гуртки з 
фізичної культури та спорту. 

Має позитивний розвиток спорт для інвалідів: 29% - спортсменів є 
переможцями Міжнародних змагань та Параолімпійських ігор. 

Загалом на Міжнародних змаганнях у 2018 році прийняли участь 228, 
з яких 111 спортсменів у 7 видах спорту є переможцями, а до липня 2019 
року прийняли участь 237 спортсменів, з яких 21 є переможцями у 4 видах 
спорту. 



2018 року Кіровоградщина приймала участь у Літніх Олімпійських 
іграх (ІІІ місце у стрибках, ХІ місце по скелелазінню та приймала чемпіонат 
Європи у Кропивницькому. 

507 тренерів у 34 спортивних школах в усіх районах області 
працюють, з яких 1 обласна спортивна школа, 11 спортивних шкіл у 
Кропивницькому. 

23 футбольних майданчика на 1,5 млн. фінансувались з бюджету. На 
сьогодні є база спортивних майданчиків із якої видно, що є майданчики без 
правовласників. А є спортивні команди, такі як Команда «Багіра» з 
Кропивницького, що шукають для занять жіночого футболу спортивні 
майданчики.  

Сьогодні є 47 млн. грн. фінансування на спортивні вимоги, з яких у 
2019 році ДЮСШ 2 використовує 13,5 млн. грн. на ремонт. 

Відбувається співпраця з визнаними видами спорту в Україні. І 
розподіл коштів відбувається по двом напрямам: на комунальні спортивні 
заклади та пропозиції від старших тренерів, які включаються до 
календарного планування.. Так, на олімпійські, пріоритетні, види спорту 
виділено 1 млн. 810 тис. грн., а не пріоритетні види спорту виділено 270 тис. 
грн. У 2019 році 4 млн. грн. недофінансування спортивної галузі і наша 
область займає останнє місце в країні. 

Сьогодні у Вільшанському районі є команда веслування на байдарках 
та каное, що виступає на змагання не за Кіровоградську обл., т.к. не отримує 
фінансування  (звернення від тренерів до районної та обласної ради 
відбувались безрезультатно). Кіровоградська область фінансує команди де є 
члени національної збірної, які виграють змагання і отримують медалі. 

Питанням молодіжної політики сьогодні не займаються. Заходи з 
молоддю проводяться в освітніх закладах: школи, позашкільні заклади 
освіти, не великий % ПТУ, ліцеї, коледжи, ВУЗи. На молодіжні ініціативи, 
проекти та заходи у 2019 році виділено 100 тис. грн., 2020 рік – 150 тис. грн. 

Програма національно-патріотичного виховання на заходи виділено 
100 тис. грн. 

По першому питанню вирішили звернутись до членів Громадської 
ради і направити звернення від Громадської ради з наступних питань: 

 Надати пропозиції до обласної адміністрації щодо 
відокремлення управління освіти і науки та управління молоді та 
спорту (в Україні є МОН та ММС) 

 Звернутись до управління освіти, науки, молоді та спорту 
Кіровоградської ОДА щодо відродження активної діяльності програми 
«Здорова нація» та «Спорт для всіх» 



 Звернутись до обласної ради щодо підтримки відкриття та 
фінансування спортивних майданчиків на базі ПТУ області 

 Звернутись до обласної ради та Кіровоградської ОДА щодо 
виділення на безоплатній основі приміщення для діяльності 
Молодіжного центру Кіровоградської області 

 Надати пропозиції до законопроекту щодо розвитку 
соціального бізнесу про пільгове оподаткування наразі утримання 
спортивних клубів/команд, спортивних майданчиків та підтримки 
молодіжних ініціатив на умовах неприбутковості. 
По другому питанню заслухали голову комісії Олену Арутюнян про 

обговорення до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо децентралізації влади)»  

По другому питанню вирішили до 26 липня надати пропозиції щодо  
змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) 

По третьому питанню заслухали Олену Надутенко, яка запропонувала  
зважено та фахово підійти до питання Виборів та голосування і 
запропонувала голосувати за голову Громадської ради Тіграна Хачатряна, 
який балотується до Верховної ради. 

По третьому питанню вирішили підтримати пропозицію щодо 
підтримки голови Громадської ради Тіграна Хачатряна. 

 
 
 

Голова комісії                                                                  Олена Арутюнян 

Секретар                                                                          Катерина Колєва 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Протокол засідання №3 
Комісії з гуманітарний питань 
Громадської ради при КОДА 

 
«28» серпня 2019 року 
Присутні: Арутюнян Олена – голова комісії, Колєва Катерина – 

секретар комісії, Лісовий Ігор, - заст. Голови Громадської ради, Щетина 
Андрій, Гусак Олександр, Надутенко Олена, Хворост Андрій,  Вєтров Олег, 
Зайченко Богдан, Короб Сергій, Казарян Микола, Войний Анатолій. 

 
Порядок денний: 

1. Про звернення Батьківської ради м. Кропивницького  до Громадської 
ради при КОДА щодо виділення коштів на поділ класів для вивчення 
української мови 

 
1. Слухали: Захарченко Євгенію – представницю Батьківської ради 

міста Кропивницького. Депутати міськради Кропивницького знову не 
планують виділяти кошти на поділ класів для вивчення української мови 
через брак коштів. Бюджету Кропивницького на 2019 рік складає більше 2,7 
ільярдів гривень. Минулого року ми вже мали такі ж проблеми через 
недоотримання освітньої субвенції на поділ класів. Батьки підписали 
петиції про виділ коштів (10-12.05.18), виходили на мітинг (30.08.18), 
направляли вимоги щодо виділення коштів (30.08.18), виступали на сесії 
міськради (06.09.18), підписали меморандум з депутатами та управлінням 
освіти (жовтень 2018 року). У місті навчається 10% дітей усієї нашої 
області, функціонує 11% закладів загальної середньої освіти, батьки учнів 
міста сплачують податки також і до бюджету області. Згідно ст. 1 Закону 
України «Про місцеве самоврядування» «обласні ради – органи місцевого 
самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних  громад 
сіл, селищ та міст; обласний бюджет - план утворення і використання 
фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів 
територіальних громад, виконання місцевих програм, здійснення 
бюджетного вирівнювання».  

Тож просимо допомогти у вирішенні питання доведення до депутатів 
міськради Кропивницького  про обов’язковість фінансування поділу класів 
закладів загальної середньої освіти міста Кропивницького, в яких 
навчається більше 27 учнів, для вивчення української мови у 2019-2020 
навчальному році та коштів на функціонування достатньої кількості груп 



подовженого дня у закладах загальної середньої освіти міста  
Кропивницького української мови у 2019-2020 навчальному році. 
Вирішили:  направити звернення з даного питання до Управління освіти 
Кіровоградської ОДА та до Управління освіти міської ради міста 
Кропивницького. 
Голосування:  «за» - 11, «проти» - 0, «утрималось»  - 0. 
. 

Голова комісії                                                                  Олена Арутюнян 

Секретар                                                                           Катерина Колєва 
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