РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
(
сесія)

РІШЕННЯ
від «____» березня 2019 р.

м. Рубіжне

№____/____

Про звіт постійної комісії міської ради з
соціальних питань про діяльність у 2018 році

Заслухавши звіт голови постійної комісії міської ради з соціальних питань
Прокопенка М.Ф. про діяльність комісії у 2018 році, на підставі рекомендації постійної
комісії міської ради з соціальних питань від «
» березня 2019, керуючись п.11 ч.1 ст. 26,
п.3 ч.4 ст.42, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт постійної комісії міської ради з соціальних питань про діяльність у 2018 році,
взяти до відома (звіт додається).

Міський голова

С. Хортів

№

Додаток
до рішення міської ради
/
від « » 03. 2019 року

ЗВІТ
постійної комісії міської ради з соціальних питань
про діяльність в 2018 році
Постійна комісія міської ради з соціальних питань була утворена на другій сесії
міської ради 17.12.2015 року.
На цій же сесії було обрано голову комісії та затверджено персональний склад комісії,
а також затверджено положення про цю комісію.
Протягом звітного періоду склад комісії змінився, вибули зі складу комісії два
депутата - Кравченко Е.А. і Цимбалюк Ю.В.
На комісію було покладено певний обсяг питань, що розглядалися комісіями міської
ради. Всього в 2018 році комісія провела 22 засідання, на яких розглянула 98 питань.
За звітний період депутати міської ради, члени цієї комісії, брали участь в роботі
комісії наступним чином:
№
П.І.Б.
Відбулось
Відвідав
%
засідань
засідань
відвідувань
4
Прокопенко Михайло Федорович
22
21
95
1
Коваленко Ірина Петрівна
22
18
82
2
Кравченко Едуард Анатолійович
11
8
73
3
Морозкін Олександр Геннадійович
22
7
32
5
Солодкий Денис Сергійович
22
22
100
6
Троценко Сергій Миколайович
22
8
36
7
Цимбалюк Юрій Валерійович
18
18
100
8
Чередниченко Олексій Костянтинович
22
18
82
У своїй діяльності комісія керувалася Конституцією України, Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні» - основним документом своєї діяльності, іншими
законами України, Статутом територіальної громади міста Рубіжне, рішеннями міської ради,
а також Регламентом Рубіжанської міської ради.
Всі питання, що виносяться на розгляд міської ради та перебували в компетенції
комісії, попередньо всебічно розглядалися і вивчалися на засіданнях комісії.
Найбільш важливі питання життєзабезпечення міста, які потребують більш повного
вивчення та обговорення, розглядалися на спільних засіданнях постійних комісій.
Протягом звітного періоду на своїх засіданнях комісія розглянула і після всебічного
опрацювання рекомендувала міській раді до утвердження наступні нові міські програми:
Про затвердження програми «Про міське замовлення на навчання лікарів – інтернів в ДЗ
«Луганський державний медичний університет на 2019 – 2021 роки»
Про затвердження міської програми підтримки ветеранів афганської війни, учасників
бойових дій та їх сімей на 2019-2020 роки
За звітний період комісія тримала на особливому контролі хід виконання цільових
міських програм, спрямованих на вирішення різних питань життєзабезпечення міста. Так на
засіданнях комісії були заслухані інформації про хід виконання наступних міських програм:
 про міське замовлення на навчання фахівців в ДЗ «Луганський державний медичний
університет»;
 Запобігання виникненню інвалідності у дітей від 2 до 18 років» на 2016-2020 роки;
 підтримки сім'ї, попередження насильства в сім'ї, забезпечення гендерної рівності та
протидії торгівлі людьми в м.Рубіжне на 2017-2020 роки;
 розвитку фізичної культури і спорту в м Рубіжне на 2014-2018 роки;
 Освіта Рубіжного на 2016-2018 роки;

 Організація харчування в загальноосвітніх навчальних закладах міста Рубіжне на 20162017 роки;
 соціального та правового захисту дітей «Діти міста» на 2016-2021 роки;
 підтримки молоді на 2017-2020 роки;
 національно-патріотичне виховання учнівської молоді« Джура »на 2017 - 2018 роки;
 протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу в м Рубіжне на 2016-2018 роки;
 розвитку культури міста Рубіжне на 2017-2019 рр .;
 соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
на 2017-2020 роки;
Після всебічних обговорень і вивчень інформацій про хід виконання вищевказаних
програм, комісія рекомендувала міській раді заслухати дані інформації на засіданнях сесій.
Також депутати на засіданні комісії розглянули звіти про виконання наступних міських
програм:
 Програми розвитку фізичної культури та спорту в м. Рубіжне на 2014-2018 роки;

Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Рубіжне на 2017 рік
Вивчивши дані звіти, зі своїми пропозиціями комісія рекомендувала їх для
затвердження на сесії міської ради.
У минулому році комісія, в рамках реалізації державної політики в сфері захисту прав
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розглянула питання придбання
соціального житла для даної категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування. Після всебічного вивчення даного питання комісія рекомендувала міській раді
купити, за рахунок субвенції з державного бюджету, на вторинному ринку міста соціальне
житло для тринадцяти дітей-сиріт, а також дітей, позбавлених батьківського піклування.
В рамках прийнятої Програми децентралізації теплопостачання в місті Рубіжне на 2018 рік, з
метою забезпечення соціально вразливих верств населення м.Рубіжне індивідуальними
(автономними) джерелами опалення в осінньо-зимовий період в умовах припинення
централізованого теплопостачання міста, з метою більш практичної реалізації вищезгаданої
Програми децентралізації теплопостачання в місті Рубіжне депутатами на засіданнях комісії,
після ретельного вивчення, неодноразово був удосконалений Порядок переведення квартир
соціально вразливих верств населення м. Рубіжне на індивідуальне опалення і направлений
комісією на розгляд Рубіжанській міській раді для прийняття.
Також в рамках прийнятої Програми децентралізації теплопостачання в місті
Рубіжне на 2018 рік, депутатами міської ради на засіданнях комісії в звітному році був
проведений великий обсяг робіт по розгляду особистих звернень соціально вразливих
громадян міста Рубіжне для встановлення їм приладів індивідуального опалення. Так за
звітний період з цього питання депутатами на засіданнях комісії було розглянуто і
рекомендовано міській раді для прийняття 14 проектів рішень, якими було визначено 1508
соціально вразливих громадян, яким за кошти міського бюджету пропонувалося встановити
прилади індивідуального опалення.
На особливому контролі у комісії перебувала робота по вдосконаленню статутів
комунальних підприємств і установ міста, приведення їх у відповідність із нормами чинного
законодавства. Так, зокрема, комісією був розглянуті, всебічно опрацьовані і винесені на
затвердження міської ради нові редакції статутів наступних комунальних підприємства і
установ:
 Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів;
 Рубіжанський фізкультурно-спортивний комплекс.
Голова постійної комісії міської
ради з соціальних питань
Секретар міської ради

М. Прокопенко
В. Соловйов

