
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 04.12.2018 № 41-8/VІІ 

м. Золотоноша 

 

Про звіти постійних комісії міської ради за 2016-2017 роки 

 

Заслухавши та обговоривши звіти постійних комісій міської ради з 

питань охорони здоров'я, навколишнього середовища та соціального захисту 

населення та з питань промисловості, транспорту і зв'язку за 2016-2017 роки, 

керуючись п.11 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

Звіти постійних комісій міської ради з питань охорони здоров'я, 

навколишнього середовища та соціального захисту населення та з питань 

промисловості, транспорту і зв'язку за 2016-2017 роки взяти до відома. 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Левченко 52630 

 



Звіт постійної комісії з питань здоров'я, навколишнього середовища та 

соціального захисту населення 

 

Постійна комісія міської ради з питань охорони здоров’я, навколишнього 

середовища та соціального захисту населення (далі – постійна комісія) працює 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Регламенту роботи міської ради, Положення про постійні комісії міської ради. 

 За період VІІ скликання комісією було проведено 26 засідань. Комісія 

майже працювала в повному складі: 

Жорновий В.Ю. - голова комісії 

Сержук В.М. - заступник голови 

Неліна Л.Т. - секретар комісії 

Душка В.М. 

Орленко Т.М. 

Галушка А.О. 

 

У процесі підготовки матеріалів, винесених на засідання комісії і міської 

ради при обговоренні питань, практично всі депутати члени комісії проявляють 

активність. Фактично на всіх засіданнях комісії та засіданнях міської ради 

стовідсоткова явка. Це говорить про високу відповідальність і 

дисциплінованість депутатів, які входять до складу комісії. Члени нашої комісії  

протягом звітного періоду роботи були активними, порушували багато 

місцевих проблемних питань. 

У своїй роботі комісія співпрацює з управлінням праці та соціального 

захисту населення, міським центром соціальної допомоги, іншими 

структурними підрозділами виконавчого комітету. 

На розгляд комісії виносились питання, що відносяться до компетенції 

комісії, спрямовані на посилення ефективності роботи у сфері охорони здоров’я 

та соціального захисту населення. 

На контролі комісії перебувають питання щодо виконання цільових 

програм, проблеми охорони здоров’я населення, соціального захисту 

населення, стан медичного обслуговування населення міста.  

 Крім того, члени комісії беруть активну участь у вирішенні важливих питань у 

соціально-економічній сфері, а також у різноманітних заходах, які проводяться 

у місті.  

Депутати, члени комісії, досвідчені, висококваліфіковані фахівці своєї справи 

тому, вважаю, що комісія працює на високому професійному рівні. 

 

Голова комісії         В.Ю.Жорновий 


