КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
22.12.2017

м. Кролевець

Про звіт голови постійної комісії
районної ради з питань освіти, культури,
сім’ї, молоді, спорту, охорони здоров’я
та соціального захисту населення Марченко С.А.
про роботу постійної комісії
Заслухавши звіт голови постійної комісії районної ради з питань освіти,
культури, сім’ї, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту
населення Марченко С.А. про роботу комісії та керуючись пунктом 8 частини 1
статті 43, частиною 14 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», за погодженням з президією районної ради, районна рада
вирішила:
Звіт голови постійної комісії районної ради з питань освіти, культури,
сім’ї, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення
Марченко С.А. про роботу постійної комісії взяти до відома (додається).

Голова

М.В.Авраменко
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ЗВІТ
постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді,
спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення
Шановні депутати!
Діяльність постійної комісії районної ради з питань освіти, культури,
сім’ї, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення
здійснюється відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», планів роботи районної ради, затверджених на
пленарних засіданнях і спрямована на виконання щорічних програм соціальноекономічного та культурного розвитку району та довгострокових цільових
програм з гуманітарних питань.
Постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді,
спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення нараховує в своєму
складі 9 членів:
Марченко Світлана Анатоліївна – голова комісії
Авраменко Анна Анатоліївна – заступник голови комісії
Герасимова Лариса Петрівна – секретар комісії
Члени комісії:
Козлова Ольга Павлівна
Пінчук Олександр Вікторович
Побивайло Сергій Вікторович
Рябоконь Валентина Василівна
Сергієнко Ніна Матвіївна
Хилько Тетяна Іванівна
Це депутати, які фахово працюють у сферах освіти та охорони здоров’я,
тобто безпосередньо знають наявні проблеми цих гуманітарних галузей, 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 багато конструктивних питань,
пропозицій і саме завдяки цьому вдалося вирішити цілий ряд проблем в
медичній, освітянській та культурній сферах району.
Ми проаналізували відвідування та протоколи засідань нашої постійної
комісії, спільних засідань з іншими постійними комісіями районної ради і
переконались, що члени нашої комісії є дисциплінованими, порушували багато
місцевих проблемних питань, а значить вони є відповідальними і небайдужими
до всього, що відбувається в територіальних громадах району, дійсно прийшли
в районну раду з надією змінити ситуацію на краще і намагаються це робити в
міру своїх можливостей.
Тепер конкретно. Всього за період роботи постійної комісії районної ради
сьомого скликання відбулося 16 її засідань. Розглянуто та рекомендовано до
розгляду на сесійних засіданнях 325 проектів рішень районної ради.
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Зокрема, було розглянуто 13 програм, з них, освітянських – 2, охорони здоров’я
– 4, культури – 1, молодіжної політики, фізичної культури та спорту – 3,
соціального захисту населення - 3. Одним із головних напрямів роботи
постійної комісії є постійний контроль за реалізацією районних цільових
програм, що належать до її компетенції. Слухалися питання про хід виконання
діючих районних програм. На членів постійної комісії районної ради покладено
відповідальність за прийняття відповідних програм, спрямованих на розвиток
культури, освіти, спорту, охорони здоров’я вирішення молодіжних проблем.
Адже молоде покоління потребує цікавого та розвиваючого дозвілля, рівних
можливостей фізичного та духовного розвитку, оздоровлення в літній період.
Тому члени постійної комісії переймаються кожним питанням порядку
денного, вносять відповідні пропозиції та зміни. Серед прийнятих програм, які
впливають на розвиток культури, освіти, охорони здоров'я, молоді та спорту є:
Програма соціального захисту населення на 2017-20121 роки.
Районна програма забезпечення
лікарів Кролевецького району
службовим житлом на 2012-2015 роки, продовжена до 2018 року.
Програма збереження та розвитку об’єкта нематеріальної культурної
спадщини
«Кролевецькі
ткані
рушники»
на
2016-2017
роки.
Програма зайнятості населення Кролевецького району на період до 2017
року.
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей, яка приймається
щороку.
Районна цільова комплексна програма «Молодь Кролевеччини» на 20162010 роки.
Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ на
2016-2018 роки
Програма розвитку фізичної культури і спорту у Кролевецькому районі
6на період до 2020 року.
Районна комплексна програма «Освіта Кролевеччини» у 2017-2018
роках» та ряд інших програм.
Комісія на своїх засіданнях предметно і грунтовно розглядала питання:
Про створення Кролевецького районного центру первинної медикосанітарної допомоги.
Про організацію харчування дітей у закладах освіти району.
Про
закріплення за навчальними закладами міста території
обслуговування.
Про затвердження районного плану створення освітніх округів та
модернізації мережі навчальних закладів Кролевецького району на період до
2018 року.
Про встановлення пільг по платі за навчання дітей в Кролевецькій
дитячій школі мистецтв.
Про затвердження порідку призначення на посаду керівників
загальноосвітніх навчальних закладів Кролевецького району та багато інших.
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Середня явка депутатів на кожне засідання - 6 чоловік. Найбільш активні
депутати: Герасимова Л.П., Сергієнко Н.М., Марченко С.А., Хилько Т.І.,
Козлова О.П., Побивайло С.В.
Члени нашої комісії не стояли осторонь всіх процесів, що проходили в
країні та районі, виявляли громадську активність та небайдужість. Депутати
комісії підготували ряд звернень по болючих і актуальних питаннях, по яких
були прийняті відповідні рішення.
Зокрема, за зверненням депутата Побивайла С.В. було прийняте рішення
“Про звернення депутатів Кролевецької
районної ради Сумської області до
Голови Верховної Ради України та Міністерства охорони здоров’я України про
виділення додаткових коштів на покриття незабезпеченості по заробітній платі
та на забезпечення хворих інсулінотерапією», за зверненнями депутата
Сергієнко Н.М. – відповідно рішення “Про звернення депутатів Кролевецької
районної ради Сумської області до Верховної Ради України щодо недопущення
прийняття законів, які стосуються запровадження ринку земель
сільськогосподарського призначення на території України та «Про звернення
депутатів Кролевецької районної ради Сумської області до Кабінету Міністрів
України та Верховної Ради України щодо недопущення підвищення тарифів на
житлово-комунальні послуги і встановлення прозорого механізму
ціноутворення».
Депутати комісії підготували ряд депутатських запитів з нагальних
питань житєєдіяльності району, що були підтримані районною радою, яка
зобов’язала відповідні органи і підприємства подати звіт про виконання рішень
по запитах депутатів районної ради.
Так, депутат районної ради Марченко С.А. внесла запити до
Кролевецького міського голови Бобровицького О.М. щодо впорядкування
території біля нежилих будинків по вул.Огієвських,26/1, Лесі Українки, 33
м.Кролевець і вжиття заходів для ліквідації стихійних стіттєзвалищ; щодо
облаштування автобусної зупинки для міського транспорту і встановлення
відповідного дорожнього знаку на перехресті вулиць І.Франка та В.Стуса в
районі автомобільної заправки; щодо капітального ремонту дорожного
покриття вулиці Шевченка міста Кролевець.
Депутат Сергієнко Н.М. внесла запити до Кролевецького міського голови
Бобровицького О.М. щодо забезпечення зупинок розкладом руху міського
транспорту, до голови Кролевецької районної державної адміністрації щодо
збільшення розміру коштів, які виділяються із районного бюджету для
придбання інвалідами ліків по безкоштовним рецептам за захворюваннями, що
входять до групи «різні захворювання»; щодо відновлення автобусних
пасажирських перевезень за маршрутом Кролевець – Суми та Суми –
Кролевець.
Депутат Рябоконь В.В. внесла запит до голови Кролевецької районної
державної адміністрації щодо вирішення питання належного функціонування
автобусного рейсу сполученням Кролевець-Ярове-Локня.
Депутат Хилько Т.І. внесла запит до Камінського сільського голови щодо
виділення коштів на ремонт житлового будинку сім’ї переселенця Бережного
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Василя Миколайовича, який мешкає за адресою: вул.Троїцька,35 с.Камінь
Кролевецького району.
Я можу називати й далі позитивні приклади депутатської діяльності
кожного члена нашої постійної комісії.
Як голова комісії я брала участь в засіданнях президії районної ради, в
громадських слуханнях з різних питань, що проводилися в районі.
Надалі бачу свою роботу в тому, щоб все-таки активніше відстоювати
пропозиції наших членів комісії щодо вирішення загальнорайонних та місцевих
питань гуманітарного спрямування, частіше бувати в закладах освіти, охорони
здоров’я та культури, які фінансуються з районного бюджету з метою
спілкування з керівниками та працівниками цих установ і вивчення проблемних
питань, що хвилюють людей, безпосередньо в колективах.
Голова постійної комісії районної ради
з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту,
охорони здоров’я та соціального захисту
населення

С.А.Марченко

