
ЗВІТ  
постійної комісії міської  ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

соціального захисту населення про роботу  
у  2018 році 

 
Постійна комісія  міської  ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

соціального захисту населення утворена рішенням міської ради від 25 грудня 2015 року 
№ 9 на другій сесії VІI скликання. До її складу входять 3 депутати міської ради, які є 
представниками двох політичних сил, представлених у раді:  

- Хірса Володимир Петрович, голова комісії, від міської організації партії "Блок 
Петра Порошенка "Солідарність"; 

- Темник Тетяна Василівна, заступник голови комісії, від територіальної організації 
політичної партії "Опозиційний блок"; 

- Приходько Віктор Миколайович, секретар комісії, від територіальної організації 
політичної партії "Опозиційний блок".  

Робота комісії проводиться відповідно до Конституції України, чинного 
законодавства, Регламенту Олександрійської міської ради,  перспективного плану роботи 
міської ради. 

Депутати працюють на основі законності, гласності, рівноправності та вільного 
колективного обговорення питань і прийняття рішень. 

Робота постійної комісії є відкритою, графік засідання  постійних комісій по 
розгляду питань наступної сесії розміщується на сайті міської ради. На  засіданнях 
безперешкодно можуть бути присутні представники засобів масової інформації та 
громадськості міста, а протоколи засідань оприлюднюються на офіційному сайті міської 
ради. 

Основними завданнями  комісії є: 
- аналіз виконання пунктів плану роботи ради, які належать до відання комісії; 
- аналіз і контроль діяльності установ охорони здоров’я, материнства, дитинства та 

соціального захисту на території міста, та подача, за результатами аналізу, рекомендацій 
на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого 
комітету; 

- попередній розгляд відповідних розділів і показників плану економічного і 
соціального розвитку міста, бюджету міста та розробка до них своїх зауважень і 
пропозицій; 

- підготовка пропозицій щодо реформування системи охорони здоров’я та 
соціального захисту населення; 

- залучення до виконання соціальних програм громадських і благодійних 
організацій, спонсорів і меценатів; 

- проведення перевірок у межах своїх повноважень відповідних відділів та управлінь 
виконавчого комітету, установ охорони здоров’я та соціального захисту населення, що 
належать до комунальної власності міста; 

- погодження проектів нормативних актів ради, що стосуються сфери соціального 
захисту населення та здоров’я незалежно від суб’єкта внесення. 

 
За звітний період проведено 21 засідання, на яких було розглянуто 241 питання, з 

них 16 профільних питань. 
На засіданнях комісії розглядалися проекти програм та заслуховувалися звіти про їх 

виконання, та питання що відносяться  до повноважень  комісії. 
Особливу увагу комісія приділяла наступним питанням: 
- внесення змін та доповнень до міської комплексної програми соціальної підтримки 

учасників антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО та 
вшанування пам’яті загиблих на 2014-2020 роки; 



- надання медичної допомоги інвалідам  Великої Вітчизняної війни та учасникам  
АТО за 2017 рік; 

- виконання міської комплексної соціальної програми оздоровлення та відпочинку 
дітей на 2018-2022 роки; 

-  зайнятості населення міста Олександрії на 2018- 2020 роки; 
- затвердження розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб; 
- виконання державної програми щодо соціального захисту громадян, постраждалих 

від Чорнобильської катастрофи; 
-впровадження пенсійної реформи в Україні; 
- надання субсидій на житлово-комунальні послуги за 2017 рік та перший квартал 

2018 року. 
 
Комісія вивчала питання : 
- роботи міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за перше 

півріччя 2018 року; 
- реорганізації лікувальних закладів в комунальні некомерційні підприємства; 
- припинення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

м. Олександрії» шляхом реорганізації у комунальне підприємство «Центр первинної 
медико – санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради; 

- затвердження передавального акту комунального закладу «Центр первинної 
медикосанітарної допомоги м. Олександрії» та організаційні заходи щодо створення 
комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. 
Олександрії» Олександрійської міської ради; 

- звернення депутатів Олександрійської міської ради до Кабінету міністрів України, 
Кіровоградської обласної ради та обласної державної адміністрації про захист прав 
працівників ДП «Трест «Олександріярозрізобуд». 

Постійною комісією розроблена  трирічна програма надання онкологічної допомоги 
жінкам з раком молочної залози. 

На контролі в постійній комісії знаходяться 11 рішень міської ради. 
 
Слід відмітити що постійна комісія завжди досить виважено та помірковано 

ставиться до вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її 
відання. 

Постійна комісія міської ради з питань  охорони здоров’я, материнства, дитинства, 
соціального захисту населення тісно співпрацює з іншими постійними комісіями, за 
необхідності надається консультаційна допомога. 

 
 
 
 
 

Голова постійної комісії  з питань                                       
охорони здоров’я, материнства,  
дитинства, соціального захисту 
населення                                                          В.ХІРСА 
 


