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17 діючих обласних програм - на постійному контролі
«освітянської» комісії облради

Кожному пленарному засіданню сесій Закарпатської облради, під час яких
обласні обранці злагоджено схвалюють різні програми та зміни до них, передує кропітка робота
депутатів у профільних комісіях.
Усього за минулий рік дев’ятьма постійними комісіями обласної ради проведено 65 засідань, на
яких розглянуто 522 питання, із них – 200 внесені на розгляд сесій. Про це йдеться у річному звіті
голови облради Михайла Рівіса про роботу профільних постійних комісій обласної ради впродовж
2018 року.
У доповіді зазначено, що робота комісій дає змогу здійснювати високий рівень контролю за
ефективністю виконання заходів обласних цільових програм, розроблених та спрямованих на
вирішення актуальних проблем на рівні області у відповідних сферах.
До прикладу, постійна комісія облради з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної
політики, фізкультури і спорту, національних меншин та інформаційної політики, якуочолює
Ільдіко Орос, тримає на контролі 17 діючих регіональних програм. Зокрема, Програма «Центр
культур національних меншин Закарпаття» на 2016 – 2020 роки, Програма забезпечення розвитку
освіти, культури, традицій національних меншин області на 2016 – 2020 роки, Програма розвитку
освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки, Регіональна програма сімейної, демографічної, гендерної
політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки,
Регіональна програма забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018 – 2025
роки, Програма розвитку культури і мистецтва в області на 2016 – 2020 роки, Комплексна програма
збереження та використання пам’яток культурної спадщини Закарпатської області на 2016 – 2020
роки, Регіональна програма «Молодь Закарпаття» на 2016 – 2020 роки, Програма розвитку фізичної
культури і спорту в Закарпатській області на період до 2020 року, Регіональна програма
«Спортивний майданчик» на 2016 – 2020 роки, Програма підтримки видання творів місцевих
авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню на 2018 – 2020
роки, Програма розвитку архівної справи у Закарпатській області на 2016 – 2020 роки.
Відтак члени комісії уважно заслуховують виконавців, які детально звітують про результати
реалізації зазначених програм, вносять слушні зауваження та пропозиції.
Крім цього, під час засідань у міжсесійний період «освітянська» комісія розглянула понад 200
питань та 62 листи, що надійшли на її адресу. Проаналізовано понад сотню питань, які
порушувалися у зверненнях від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
громадських організацій та ін. Також внесено рекомендації членів комісії у ряд обласних програм

page 1 / 2

Закарпатська обласна рада | 17 діючих обласних програм - на постійному контролі «освітянської» комісії о
Copyright Oleksandr Yuriychuk sashyur@gmail.com
https://zakarpat-rada.gov.ua/17-diyuchyh-oblasnyh-prohram-na-postijnomu-kontroli-osvityanskoji-komisiji-oblrady/

щодо удосконалення навчально-виховного процесу в профтехучилищах і школах, пропозиції із
підвищення ролі культурно-освітніх установ, мистецьких закладів, сприяють роботі національнокультурних товариств та розвитку співробітництва у сфері міжнаціональних зв’язків із сусідніми
регіонами європейських країн.
Прес-служба Закарпатської облради
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