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№ 29-3/VII

Про звіт постійної комісії районної
ради з питань охорони здоров’я, соціального
захисту населення та праці
Відповідно до пункту 8, частини першої статті 43 Закону України ,,Про
місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт голови постійної комісії
районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та
праці Насальської Л.О., районна рада в и р і ш и л а:
Звіт постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я,
соціального захисту населення та праці взяти до відома.

Голова

В. САРАНЧА

Звіт
постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, соціального
захисту населення та праці
Постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, соціального
захисту населення та праці була утворена 11 листопада 2015 року на першій
сесії Золотоніської районної ради.
Безперечно, часові рамки доповіді не дають можливості сказати про
все, тому спробую зупинитись на окремих питаннях, якими займалась
постійна комісія районної ради впродовж звітного періоду.
Свою діяльність постійна комісія здійснює відповідно до Закону
України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламенту Золотоніської
районної ради VIІ скликання, Положення про постійні комісії районної ради.
Постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, соціального
захисту населення та праці працює у такому складі:
НАСАЛЬСЬКА Лариса Олександрівна - голова постійної комісії
ВАРДАНЯН Ольга Іванівна - заступник голови постійної комісії
КОВАЛЕНКО Марина Вікторівна - секретар комісії
БОГАТИР Іван Григорович - член комісії
МОТРОНЮК Олег Васильович - член комісії
Членами комісії є досвідчені, авторитетні люди, які мають значний
досвід роботи у галузі охорони здоров’я, освіти, сільськогосподарського
виробництва та добре знають проблеми району, тому й питання, які
розглядаються постійною комісією вирішуються завжди виважено.
Основною організаційною формою діяльності постійної комісії є її
засідання. Засідання комісії проводиться, як у відповідності з планами роботи
Золотоніської районної ради та постійної комісії, так і в міру необхідності.
Всього за період з листопада 2015 року по червень 2019 року було проведено
27 засідань комісії, на яких розглянуто 388 питань, 368 з відповідними
висновками і рекомендаціями внесено на розгляд сесій районної ради.
Основними з яких були питання:
- формування районного бюджету;
- звіти про виконання районного бюджету;
- внесення змін до районного бюджету;
- затвердження програми соціально-економічного розвитку на
відповідні періоди та хід їх виконання;
- прийняття та хід виконання районних цільових програм;
- про порядок здійснення перевезень та компенсації за надані послуги
по пільговому проїзду окремих категорій громадян на автобусних маршрутах
загального користування в Золотоніському районі за рахунок коштів
районного бюджету;
- про порядок розрахунку за надані пільги на послуги зв’язку, інші
передбачені законодавством пільги в Золотоніському районі;

- про хід виконання рішення районної ради від 09.07.2015 № 35-3/VI
,,Про районну комплексну програму щодо медичного, соціального
забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки
(перепідготовки) учасників антитерористичної операції, соціального захисту
їх сімей та вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної
операції на 2015 - 2017 роки”;
- про стан призначення і надання субсидій населенню району;
- про хід виконання рішення районної ради від 11.02.2016 № 3-9/VII
,,Про районну програму соціально-правового захисту дітей, забезпечення
умов для дотримання державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування на період до 2020 року”;
- про стан забезпечення населення району медичним обслуговуванням;
- питання щодо створення комунальних установ і некомерційних
підприємств, затвердження та внесення змін до їх статутів;
- питання управління майном районної комунальної власності та багато
інших.
Члени постійної комісії районної ради основною метою своєї роботи
вважають кваліфікований розгляд питань щодо своєї компетенції, постійний
контроль за виконанням рішень ради та власних рекомендацій, а також
вирішення питань, з якими до них звертаються сільські жителі. Члени комісії
активно виступають на пленарних засіданнях, піднімаючи важливі питання
життєдіяльності району.
Слід відзначити, що на сьогодні постійна комісія має важливу роль у
роботі, без винятку, всіх сторін соціального життя Золотоніщини. Ось чому,
хочеться відмітити взаєморозуміння та тісну співпрацю, яка склалася між
комісією та районною державною адміністрацією і її структурними
підрозділами, КНП ,,Золотоніський районний центр надання первинної
медико-санітарної допомоги” Золотоніської районної ради та КНП
,,Золотоніська районна багатопрофільна лікарня” Золотоніської районної
ради і іншими районними установами та організаціями.
У центрі уваги комісії завжди знаходяться проблеми охорони здоров’я
населення, кадрового забезпечення установ охорони здоров’я, готовність
лікувально-профілактичних закладів району до роботи в зимових умовах,
стан медичного обслуговування сільського населення та забезпечення
сільських медичних закладів району санітарним автотранспортом, зміцнення
матеріальної бази медичних закладів, соціальний захист жителів села,
пенсіонерів, учасників антитерористичної операції та їх сімей і багато інших
питання.
З метою детальнішого вивчення питань, які розглядаються, на її
засідання постійно запрошуються керівники медичної галузі, а члени
постійної комісії періодично відвідують медичні установи району.
Постійна комісія бере активну участь у роботі Золотоніської районної
ради, надає пропозиції до планів роботи ради та до проектів рішень, що
виносяться на розгляд районної ради.

Особливо гостро обговорюються депутатами районної ради - членами
постійної комісії питання щодо прийняття районного бюджету, стану
забезпечення населення району медичним обслуговуванням, призначенням і
надання субсидій населенню, соціального захисту, оренди комунального
майна, створення комунальних установ та некомерційних підприємств.
На постійному контролі у комісії перебувають ряд програм, що
стосуються галузі охорони здоров’я та галузі соціального захисту населення це:
- районна комплексна програма „Турбота” на 2014-2020 роки;
- районна програма профілактики та лікування стоматологічних
захворювань на 2015-2020 роки”;
- районна програма підтримки управління праці та соціального захисту
населення Золотоніської районної державної адміністрації на 2016-2020 роки;
- районна програма ,,Забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними
та іншими засобами медичного призначення для використання в
амбулаторних та побутових умовах” на 2017-2019 роки;
- районна програма забезпечення учасників АТО та членів їх сімей
житлом у 2017-2020 роках;
- районна програма щодо медичного, соціального забезпечення,
адаптації,
психологічної
реабілітації,
професійної
підготовки
(перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2018 - 2022 роки;
- районна програма зайнятості населення Золотоніського району на
2018-2020 роки;
- районна програма надання депутатами районної ради одноразової
грошової допомоги громадянам на 2018-2019 роки;
- районна програма „Здоров’я жінки” на 2018-2020 роки;
- районна програма розвитку надання первинної медико-санітарної
допомоги населенню Золотоніського району та оновлення матеріальнотехнічної бази комунального некомерційного підприємства „Золотоніський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги” Золотоніської
районної ради на IV квартал 2018 року та 2019 -2020 роки;
- районна програма ,,Медичний працівник Золотоніщини” на 2019-2020
роки та інші.
Важливе значення у своїй роботі постійна комісія надає галузевим
районним програмам та затвердженню районного бюджету. Члени комісії
попередньо розглядають проекти програм та бюджету як в цілому, так і в
аспекті охорони здоров’я та соціального захисту населення, вивчають стан
справ і здійснюють контроль за виконанням вказаних програм, районного
бюджету та рішень, які стосуються зазначених питань. Також на постійному
контролі в комісії перебуває питання соціального захисту населення. На
сесіях районної ради неодноразово заслуховувались зазначені питання.
Окрім питань, які вносяться на розгляд сесії, комісія розглядає
депутатські запити, листи, звернення, доручення, які стосуються охорони
здоров’я та соціального захисту населення.

Завдяки тому, що галузь охорони здоров’я є однією із пріоритетних
щодо першочергового фінансування з районного бюджету, протягом
останніх років за активної участі депутатів вдалося реалізувати багато
соціально важливих проектів. Назву лише декілька з них:
сучасні
капітальні
ремонти
вестибюлю,
поліклінічного,
терапевтичного, хірургічного, гінекологічного відділень, відділень
невідкладної допомоги, трансфузіології та інших відділень КНП
,,Золотоніська районна багатопрофільна лікарня” Золотоніської районної
ради;
- сучасні ремонти сільських лікувально-профілактичних закладів,
придбання легкових автомобілів для сільської медицини;
- придбання та встановлення сучасного медичного обладнання.
У своїй роботі комісія співпрацює з іншими постійними комісіями
районної ради. За звітний період проведено спільні засідання з комісіями з
питань освіти, молодіжної політики, культури і туризму, фізичної культури і
спорту та з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності,
правоохоронної діяльності, свободи слова та інформації.
За звітній період постійна комісія працювала активно та результативно,
тому вважаю роботу комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту
населення та праці задовільною. Тому, що депутати, безпосередньо знають
наявні проблеми у профільних галузях, як в районі, так і на обласному та
загальнодержавному рівнях. На мою думку, депутати - члени нашої комісії протягом всього періоду роботи були активними, запропонували на розгляд
ради ряд конструктивних питань, пропозицій і саме завдяки цьому вдалося
вирішити ряд проблем в медичній та соціальній сферах району.
Проаналізувавши відвідування та протоколи засідань постійної комісії,
спільних засідань з іншими постійними комісіями районної ради та
переконалась, що члени нашої комісії є дисциплінованими, відповідальними і
небайдужими до всього, що відбувається в сільських громадах району,
дійсно прийшли в районну раду з надією змінити ситуацію на краще і
намагаються це робити в міру своїх можливостей.
Ще раз відзначу, що комісія працює на високому професійному рівні,
приймає обґрунтовані та виважені рішення, тому що члени комісії
досвідчені, кваліфіковані фахівці своєї справи.
Дякую за увагу.

Голова постійної комісії
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