
Звіт 
про роботу постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

соціального захисту населення 
 

Постійна комісія з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального 
захисту населення є органом Олександрійської міської ради, яка утворена рішенням міської 
ради від 11 грудня 2015 року № 2. 

В склад комісії входить 3 депутати. Голова комісії – Хірса В.П. представляє фракцію 
«Солідарність», члени комісії – від фракції «Опозиційний блок» - депутат Темник Т.В. та 
депутат Приходько В.М. (секретар комісії). 

В період з 11.12 2015 року по 01.11.2017 року комісія провела 38 засідань, на яких 
було розглянуто 366 питань, з яких 362 – це проекти рішень, по яким приймалися рішення 
міської ради. Із них профільних питань – 19. 

На засіданнях комісії  розглядалися питання управління охорон здоров’я: 
 формування бюджету галузі та коригування його протягом року; 
 виділення додаткових коштів для забезпечення хворих на цукровий діабет 

інсулінами; 
 виділення коштів для придбання ліків за пільговими рецептами особам, які 

перенесли операції з пересадки органів та тканин; 
 виділення коштів для капітальних та поточних ремонтів лікувально-

профілактичних закладів міста, підпорядкованих Олександрійській міській раді. 
Розглядалися питання управління праці та соціального захисту населення 

Олександрійської міської ради: 
 виконання Державної програми в місті щодо соціального захисту громадян, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
 виконання Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Українї»; 
 виконання Програми підвищення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища; 
 виконання Програми зайнятості населення міста Олександрії; 
 виконання міської комплексної Програми соціальної підтримки учасників АТО і 

членів їх сімей. 
Безпосередньо брали участь в засіданнях «круглого столу» Комітету з питань охорони 

здоров’я з питань: 
1) обговорення нагальних питань медичної реформи в Україні, формування 

платформи взаємодії законодавчої, виконавчої гілок влади та органів місцевого 
самоврядування для сталого розвитку системи охорони здоров’я в Україні з метою захисту 
життя та здоров’я наших громадян та побудови в Україні системи охорони здоров’я 
європейської якості; 

2) створення госпітальних округів в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення; 
3) реформи фінансування охорони здоров’я (законопроект № 6327). 
Приймали участь в обговоренні питань щодо реформування первинної та вторинної 

медичної допомоги, запровадження реімбурсації лікарських засобів шляхом впровадження 
Урядової програми «Доступні ліки» за участю в.о. Міністра Уляни Супрун, заступника в.о. 
Міністра Ковтанюка Ю.С., заступника в.о. Міністра Ілика Р.Р., депутата ВР України 
Яринича К.В. та членами Реанімаційного пакету реформ.  

Були написані звернення до голови комітету ВР України з питань охорони здоров’я 
Богомолець О.В. для збільшення видатків медичної субвенції для забезпечення заробітною 
платою медичних працівників та збільшення державної субвенції для забезпечення хворих на 



цукровий діабет інсулінами. Дане питання було вирішено позитивно: виділені додатково       
4477,9 тис. грн на заробітну плату та 336,8 тис. грн. на інсуліни. 

У рамках робочого візиту щодо співробітництва органів місцевого самоврядування, 
члени комісії здійснили візит до міста Ярочин з вивченням досвіду реформування охорони 
здоров’я в Польщі. 

З метою вивчення досвіду організації гемодіалізних центрів, була здійснена робоча 
поїздка в м. Черкаси до обласної лікарні.  

Приймали участь в ознайомчому турі з оглядом стаціонарних відділень ЦРЛ, які 
входять в склад Олександрійського госпітального округу, та першому засіданні 
Олександрійської госпітальної ради. 

Комісія здійснює систематичний контроль за виконанням та реалізацією заходів 
міських цільових програм, що належать до її компетенції.  

Комісія тісно співпрацює з депутатами міської ради, які є членами комісій з питань 
стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики, з питань 
приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 

Роботу комісії вважаю дієвою: оперативно вирішувалися нагальні питання стосовно 
надання медичної та соціальної допомоги населенню, відповідально відносилась до 
вирішення проблем міста в межах своєї компетенції, принципово та сумлінно приймала 
рішення у вирішенні спірних питань. 
 
 
 
 
 
Голова комісії з питань  
охорони здоров’я, материнства, дитинства,  
соціального захисту населення                                                                В. ХІРСА 
 


