ЗВІТ
постійної комісії ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури,
фізкультури і спорту та соціального захисту населення за 2016 рік
Постійна комісія Бобрицької сільської ради з питань охорони здоров’я,
освіти, культури, фізкультури і спорту та соціального захисту населення
утворена рішенням першої сесії Бобрицької сільської ради VIІ скликання від 06
листопада 2015 року № 01-01-VІІ у відповідності до статті 47 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні». До складу комісії входить 3 депутати.
Постійна комісія організовує свою роботу на основі законності, гласності
і рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.
За звітний період, а саме з початку скликання проведено 13 засідань,
розглянуто 85 питань, проектів рішень – небула, відвідування засідань членів
комісії – 3 депутати, 85 – висновків та рекомендацій, що були внесені комісією,
відвідування засідань комісії її членами – 3 депутати.
Члени комісії брали участь в усіх спільних засіданнях постійної комісії.
На засіданнях комісії в порядку контролю розглядалися, зокрема, наступні
питання щодо надання матеріальної допомоги:
- учасникам АТО;
- учасникам ліквідації катастрофи на Чорнобильській АЕС;
- учасникам та ветеранам ВВВ;
- на реабілітацію після операції, хворим на ДЦП;
- на ліки, хіміотерапії, операції;
- поховання та народження.
В процесі підготовки матеріалів, винесених на засідання комісії і ради при
обговоренні питань, практично всі депутати – члени комісії проявляють
активність. Фактично на всіх засіданнях комісії стовідсоткова явка. Це говорить
про високу відповідальність і дисциплінованість депутатів, які входять до
складу комісії. Але це все природно, адже неможливо залишитися байдужим до
життєво важливих питань таких як освіта, охорона здоров’я, розвиток культури
на території села, піклування про людей похилого віку, ветеранів війни.
У своїй роботі комісія співпрацює з районними відділами у справах молоді
та спорту, культури та туризму, освіти.
Для вдосконалення і більш ефективної діяльності постійної комісії на
наступний період заплановано більш ретельне вивчення роботи закладів
соціальної сфери, надання соціальних послуг населенню села. Виносити на
розгляд ради власні депутатські ініціативи щодо реформування галузей
соціальної сфери, внесення пропозицій, що стосуються покращення надання
соціальних послуг населенню села, брати участь у розробці конкретних заходів
щодо залучення позабюджетних коштів для розвитку галузей соціальногуманітарного напрямку.
Сьогоднішній звіт дає можливість визначити плідність нашої роботи, коло
проблем, які існують в соціально-гуманітарній сфері села та потребують
невідкладного
вирішення,
вимагають
власної
організованості
та
відповідальності перед виборцями за надану нам довіру.
Голова комісії

К.О. Урбатіс

