ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

№7/86-6213

22.10.2020
м. Лиман
Про звіт постійної комісії
міської ради з питань освіти,
охорони здоров’я, культури,
фізкультури та спорту, справах
молоді та соціального захисту
населення за січень —
вересень 2020 року

Заслухавши звіт голови постійної комісії міської ради з питань освіти,
охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, справах молоді та
соціального захисту населення Демидової В.В. про роботу постійної комісії за
січень — вересень 2020 року, на підставі ст. 63, 67 та Додатку 5 Статуту
Лиманської об’єднаної територіальної громади, затвердженому рішенням
міської ради від 23.12.2016 № 7/22-987, зареєстрованому Головним
територіальним управлінням юстиції у Донецькій області 03.05.2017, ст. 107,
137 Регламенту міської ради, затвердженому рішенням міської ради від
27.11.2015 № 7/1-12 (із змінами внесеними рішенням міської ради від
17.05.2018 № №7/47-2142, від 27.03.2020 № 7/77-5366), керуючись п.11 ч.1.
ст. 26, ч. 14 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт голови постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я,
культури, фізкультури та спорту, справах молоді та соціального захисту
населення Демидової В.В. про роботу постійної комісії за січень — вересень
2020 року прийняти до відома (додається).
2. Відділу з питань інформаційних технологій виконавчого комітету
міської ради (Мордвінов) оприлюднити на офіційному сайті Лиманської міської
ради даний звіт.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської
ради Каракуц Т.Ю.
Міський голова

П.Ф. Цимідан

Додаток
до рішення Лиманської
міської ради
від__________№______
ЗВІТ
постійної комісії Лиманської міської ради з питань освіти, охорони здоров’я,
культури, фізкультури та спорту, справах молоді та соціального
захисту населення за січень — вересень 2020 року
Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та
спорту, справах молоді та соціального захисту населення (далі — постійна комісія)
затверджена рішенням міської ради від 27.11.2015 № 7/1-10 “Про затвердження
постійних комісій Краснолиманської міської ради” (із змінами внесеними рішенням
міської ради від 21.11.2019 № 7/71— 4296).
До складу постійної комісії входить 5 депутатів міської ради: Демидова
Вікторія Вікторівна - голова комісії, Афонін Юрій Анатолійович - заступник голови
комісії, Задорожня Наталія Олексіївна - секретар комісії, Назаренко Андрій
Григорович, Мартиненко Андрій Іванович — члени комісії.
У серпні 2020 року в складі комісії відбулися зміни, рішенням міської ради від
20.08.2020 № 7/83 — 5840 достроково припинені повноваження депутата міської
ради, секретаря комісії Задорожньої Н.О.
Постійна комісія є органом Лиманської міської ради, що у своїй діяльності
керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими Законами України, що мають
відношення до питань діяльності постійної комісії, Регламентом міської ради,
Положенням про постійні комісії міської ради, Статутом Лиманської об’єднаної
територіальної громади, іншими законодавчими та нормативно — правовими актами.
Основною організаційною формою діяльності постійної комісії, як і всіх інших,
є її засідання.
За звітній період комісія працювала стабільно, депутати – члени комісії,
переважно, відповідально відносились до своїх обов’язків, відвідували засідання та
брали активну участь у прийнятті рішень.
За січень — вересень 2020 року відбулося 7 таких засідань, розглянуті 38
питань.
Загальна відвідуваність засідань депутатами комісії склала 69%.
В засіданнях брали участь працівники відділів і управлінь міської ради та її
виконавчих органів, суб'єкти господарської діяльності, депутати міської ради.
Робота постійної комісії проводилась згідно з планом роботи міської ради, який
складається на півріччя.
Постійною комісією підтримано та внесено на розгляд пленарних засідань
міської ради такі основні питання:
1. Про затвердження строків та графіків проведення звітування депутатів Лиманської
міської ради VІІ скликання та постійних комісій міської ради перед
територіальною громадою;
2. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Лиманської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на
2020 і 2021 роки за 2019 рік;

Про затвердження звіту про виконання бюджету Лиманської об'єднаної
територіальної громади за 2019 рік;
4. Про затвердження бренду Лиманської об’єднаної територіальної громади
Донецької області
5. Про затвердження плану заходів з реалізації Програми «Освіта Лиманщини в
Європейському вимірі 2017-2020 роки» на 2020 рік.
6. Про утворення Комунального закладу “Лиманський центр фізичного здоров'я
населення “Спорт для всіх”
7. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/73-4501 «Про
організацію безкоштовного харчування дітей в закладах освіти та затвердження
Порядку організації харчування дітей, батьки яких є учасниками бойових дій на
території проведення АТО/ООС , загинули під час участі в АТО/ООС або призвані
на військову службу під час мобілізації на 2020р»
8. Про подовження дії на 2021 рік рішення Лиманської міської ради від 21.06.2019
№ 7/65-3525 «Про встановлення ставки туристичного збору на території
Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»
9. Про внесення змін до Комплексної програми щодо медичної, соціальної
підтримки громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,
ветеранів Другої світової війни та прирівняних до них осіб, воїнівінтернаціоналістів, ветеранів праці, осіб з інвалідністю, які зареєстровані на
території Лиманської об’єднаної територіальної громади ,на 2020 рік,
затвердженої рішенням Лиманської міської ради від 19.12.2019 №7/73-4483 та
інші.
Комісією розглянуті питання про виконання Програм, затверджених міською
радою, таких, що стосуються діяльності комісії, а саме:
1. Про хід виконання Програми «Поліпшення умов праці, пожежної та техногенної
безпеки, навчання учасників освітнього процесу в закладах освіти Лиманської об’єднаної
територіальної громади» на 2019-2024 роки у 2019 році;
2. Про хід виконання Програми «Освіта Лиманщини в Європейському
вимірі. 2017-2020 роки» у 2019 році;
3. Про виконання Програми «Безпечне перевезення дітей – шлях до якісної освіти»
за 2019 рік.
4. Про виконання Програми «Дитяче харчування» за 2019 рік та інші.
Члени комісії активні в її роботі, опікуються проблемами жителів громади, за
необхідності надають дієву допомогу, оперативно і кваліфіковано працюють над
розв’язанням проблем згідно з профілем діяльності постійної комісії.
Засідання комісії проводилися відкрито та прозоро за участі всіх бажаючих
також працювали депутати і в режимі відеоконференції, відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 “Про запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2” (із змінами).
В цілому у звітному періоді постійна комісія працювала злагоджено,
професійно, відповідально, вважаю її роботу задовільною.
3.

Голова постійної комісії з питань освіти,
охорони здоров’я, культури, фізкультури
та спорту, справах молоді та соціального
захисту населення

В. В. Демидова

