
 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

від 06 червня 2018 року                     № 1726 
 

 

Про звіт голови постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького 

з питань охорони здоров’я, освіти,  

культури, молоді і спорту та соціальної політики 

 

 
Відповідно до пункту 11 частини першої статті 26 Закону України  

„Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пункт 2.4 Положення 

про постійні комісії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання            

(зі змінами) та заслухавши звіт голови комісії про діяльність постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді і спорту та соціальної політики, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звіт голови про діяльність постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики взяти до відома (додається). 

2. Продовжити строк повноважень голови постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань охорони здоров’я, освіти, культури, 

молоді і спорту та соціальної політики Гамальчуку Миколі Павловичу. 

 

 

 

Міський голова           А.Райкович 



 

Звіт 

про діяльність постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та 

соціальної політики за період з 15.03.2017 по 15.03.2018 

 

Постійну комісію утворено відповідно до рішення Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання від 15 березня 2017 року № 841                       

«Про внесення змін та доповнень до рішень Кіровоградської міської ради 

від 15.12.2015 № 14, 15, 30». 

У своїй діяльності комісія керується Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», 

Регламентом Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, 

Положенням про постійні комісії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського 

голови та працювала відповідно до перспективного плану роботи міської 

ради на 2017, 2018 роки. 

Основними принципами, якими керувалися члени постійної комісії у 

своїй діяльності є законність, гласність, толерантність, колективне 

обговорення питань. 

Функції постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, 

освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики визначені пунктом 

4.6 розділу 4 Положення про постійні комісії, затвердженого рішенням 

міської ради від 15 грудня 2015 року № 15 «Про затвердження Положення 

про постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого скликання» (зі 

змінами та доповненнями). 

До функцій комісії належить: 

попередній розгляд проектів програм з питань культури, науки, 

освіти, спорту, сім'ї, молодіжної політики, соціального захисту та 

соціального забезпечення населення, галузі охорони здоров’я та 

відповідних розділів бюджету; 

підготовку висновків і подання їх постійній комісії міської ради з 

питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку; 

вивчення та підготовку на розгляд сесії питань про стан та розвиток 

культури, науки, освіти, спорту, сім'ї; 

підготовку пропозицій щодо створення умов для розвитку культури, 

туризму, науки, освіти, спорту; 

підготовку і попередній розгляд питань, пов'язаних з молодіжними 

проблемами, які вносяться на розгляд міської ради; 

розробку і внесення на розгляд ради проектів рішень з питань 

соціального захисту та соціального забезпечення населення, галузі 

охорони здоров’я; 

вивчення стану соціального захисту та соціального забезпечення 

населення, підготовку рекомендацій щодо його поліпшення; 
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вивчення та підготовку питань про стан, поліпшення та розвиток 

галузі охорони здоров’я; 

розгляд проектів рішень, що стосуються повноважень даної комісії, 

та підготовку пропозицій до них; 

здійснення контролю за виконанням рішень ради. 

Основна форма роботи комісії - її засідання, які скликались протягом 

звітного періоду в порядку, передбаченому пунктом 5.2 Положення про 

постійні комісії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання. 

Протягом звітного періоду було проведено 13 засідань постійної комісії 

міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту 

та соціальної політики, під час яких було розглянуто 102 питання,                     

з них 23 листа, заяв, тощо, які надійшли на розгляд постійної комісії та               

23 доручення наданих виконавчим органам Міської ради міста 

Кропивницького. 

Основні програми, виконання яких постійно контролювала комісія 

міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту 

та соціальної політики у 2017 році по галузі «Охорона здоров’я»:  

1. Програма розвитку галузі охорони здоров’я м. Кропивницького 

на 2017-2020 роки,  затверджена рішенням Кіровоградської міської ради 

від 15.03.2017 року № 833 (зі змінами).  

2. Програма «місцевих стимулів» для працівників охорони 

здоров’я м. Кіровограда на 2013-2017 роки», затверджена рішенням 

Кіровоградської міської ради від 07.11.2013 року № 2524 (зі змінами). 

Протягом січня-грудня 2017 року виконання заходів вищезазначених 

програм  становить 65 741,8 тис. грн (майже вдвічі збільшилося у 

порівнянні з 2016 роком), у тому числі: 

проведення безкоштовних профілактичних медичних оглядів – 

1 798,0 тис. грн; 

забезпечення хворих безкоштовними лікарськими та технічними  

засобами – 4 631,2 тис. грн; 

забезпечення безкоштовними лікарськими засобами та продуктами 

харчування ветеранів війни – 1 143,3 тис. грн; 

забезпечення належної стаціонарної допомоги (невідкладна медична 

допомога, харчування) – 5 469,1 тис. грн; 

профілактика та діагностика інфекційних захворювань – 

1 314,8 тис. грн; 

надання паліативної допомоги – 676,9 тис. грн; 

забезпечення витратними матеріалами для лікування хворих з 

нирковою недостатністю методом гемодіалізу – 1 526,8 тис. грн; 

виплата заохочувальної надбавки молодим спеціалістам та грошової 

компенсації їм за піднайом (найом житла) – 211,9 тис. грн;  

утримання лікарів-інтернів на час проходження інтернатури – 

629,8 тис. грн. 

У 2017 році за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету 

(бюджет розвитку): 
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придбано обладнання на загальну суму 13 056,2 тис. грн (вдвічі 

більше у порівнянні з 2016 роком); 

проведено капітальні ремонти на загальну суму 12 622,1 тис. грн 

(більше у 1,3 рази у порівнянні з 2016 роком). 

Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій придбано 2 реанімобіля та 2 автомобіля швидкої 

медичної допомоги на загальну суму 8 389,0 тис. грн. 

На засіданнях постійної комісії розглядалися питання по галузі 

«Охорона здоров’я», а саме щодо:  

затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров'я 

м. Кропивницького на 2017-2020 роки та внесення змін до галузевих 

програм; 

затвердження Статуту комунального закладу «Міський пологовий 

будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня» у новій редакції; 

затвердження передавального акта майна з балансу пологового 

будинку № 2 ім. «Святої Анни» на баланс пологового будинку № 1; 

делегування членів до Госпітальної ради Кропивницького 

госпітального округу; 

безоплатну передачу витратних матеріалів та матеріалів супроводу 

для проведення процедури гемодіалізу з балансу Кіровоградської обласної 

лікарні на баланс комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої 

Анни міста Кропивницького»; 

затвердження Положення про управління охорони здоров'я Міської 

ради міста Кропивницького у новій редакції. 

Крім того, комісією проведено виїзне засідання стосовно подальшого 

функціонування державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна 

частина № 19 Міністерства охорони здоров’я України» за адресою: вул. 

Салганні піски, 14. 

 З 15.03.2017 р. по 15.03.2018 р. на  засіданнях постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань освіти, науки, культури, 

туризму, фізичної культури і спорту та молодіжної політики на яких 

розглядалися питання по управлінню освіти.  

Комісія прийняла рішення по 4 питанням, щодо погодження проектів 

рішення сесії міської ради, які в подальшому буди винесені на розгляд та 

прийняті депутатами. Окрім того, на комісії розглядалися питання щодо 

фінансування закладів освіти міста за результатами розгляду яких були 

прийняті рішення про звернення до органів виконавчої влади, щодо 

додаткового фінансування освітньої галузі.  Також на комісії розглядалися 

питання благоустрою закладів освіти та питання щодо можливого 

використання незавершеного будівництва по вул. Шульгіних, 38 про що 

надано відповідь обласній раді.  

Відділом культури і туризму Міської ради винесено на розгляд 

комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та 
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соціальної політики та розглянуто у період з 15.03.2017 року по 15.03.2018 

року, а саме: 

6 питань, що стосуються найменувань та перейменувань об`єктів 

топоніміки; 

 11 питань щодо перейменувань та затвердження (у новій редакції) 

статутів закладів, підпорядкованих відділу культури і туризму; 

 затвердження Положення відділ культури і туризму (у новій 

редакції); 

 2 питання про започаткування міської премії в галузі культури. 

 Управлінням молоді і спорту на розгляд комісії за звітний період 

було винесено 16 проектів рішень міської ради, зокрема: 

 4 проекти рішень про внесення змін і доповнень до Програми 

розвитку фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 

роки; 

 11 проектів рішень з питань сім’ї та молоді; 

 проект рішення про затвердження Положення про управління молоді 

та спорту Міської ради міста Кропивницького. 

 Всі проекти погоджені постійною комісією та прийняті відповідні 

рішення міської ради. 

 

 

 

Голова постійної комісії  

з питань охорони здоров’я, освіти, культури, 

 молоді і спорту та соціальної політики    М.Гамальчук 


