
ЗВІТ  

 голови постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення  

за 2019 рік 

 

У відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування», 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», та на виконання п. 10.4 

Регламенту роботи Апостолівської міської ради VII скликання, постійна 

комісія міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 

охорони здоров`я та соціального захисту населення надає для затвердження 

щорічний звіт про проведену роботу за 2019 рік. 

Постійно діюча комісія Апостолівської міської ради з питань освіти, 

культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров`я та соціального 

захисту населення затверджена рішенням Апостолівської міської ради від    

13.11.2015 № 6-1/VII «Про затвердження складу постійних комісій 

Апостолівської міської ради VII скликання».      

До її складу входять 5 депутатів міської ради: Штефан Геннадій 

Володимирович - голова постійної комісії, Дусматов Олег Маруфович - 

заступник голови комісії, Восьмак Тетяна Григорівна - секретар комісії, Єгай 

Олена Сергіївна - член комісії, Бойко Віталій Олегович - член комісії. 

Основною формою роботи постійної комісії є її засідання. 

У звітному періоді комісією проведено 10 засідань, на яких було 

розглянуто багато питань у сфері освіти, культури, молоді, фізкультури і 

спорту, охорони  здоров’я та соціального захисту населення.  

Це питання щодо надання рекомендації щодо представлення до 

відзначення державною нагородою України та присвоєння  жінкам почесного 

звання України «Мати-героїня», надання матеріальної допомоги населенню 

громади.  

На комісії заслуховувався звіт голови ветеранської організації 

Апостолівської міської ради Павлюка І.Ф. про виконання місцевої програми 

підтримки ветеранської організації Апостолівської міської ради за 2018 рік. 

У звітному періоді розглядались питання щодо внесення змін до  

програм: про культурно-мистецькі заходи  на 2019 рік; соціального захисту 

населення Апостолівської міської ради на 2019 рік; розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги в Апостолівській міській раді та підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Апостолівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік та інші.  

Комісією було розглянуто питання щодо внесення змін до положення 

про відділ соціальної політики виконавчого комітету Апостолівської міської 

ради. 

У грудні 2019 року комісією були розглянуті наступні програми: 

- місцева програма соціального захисту населення Апостолівської 

міської ради на 2020 рік;  

- місцева програма  підтримки Апостолівської міської організації 

ветеранів України на 2020 рік; 



- програма підтримки громадської організації «Апостолівська міська 

спілка воїнів АТО «Нескорені» на 2020 рік;  

- програма про культурно-мистецькі заходи на 2020 рік; 

- програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в 

Апостолівській міській раді та підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Апостолівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на 2020 рік; 

- цільова комплексна Програма оздоровлення та відпочинку дітей 

закладів загальної середньої освіти Апостолівської міської ради на 2020-2021 

роки; 

- місцева  програма фінансової підтримки Апостолівської організації 

Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» та багато 

інших програм. 

Комісією розглядалися важливі питання для громади щодо надання 

дозволу на організацію безкоштовного харчування у загальноосвітніх 

навчальних закладах Апостолівської міської ради на 2020 рік, встановлення 

пільг із сплати за харчування у дошкільних навчальних закладах 

Апостолівської міської ради на  2020 рік, створення інклюзивної групи у 

дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Малятко». 

Розглянуто комісією питання щодо створення соціально-транспортної 

служби та мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, 

при КЗ «Апостолівський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».  

 Комісією також розглядалися й інші проекти рішень, які виносились 

на пленарні засідання міської ради. 

В кінці звіту, комісія зазначає, що і надалі буде працювати на користь 

інтересів мешканців громади.  

 

Голова постійної комісії                                                                   Г.В.Штефан 


