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Відповідно до пункту 11 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статті 184 Регламенту Кіровоградської міської 
ради шостого скликання та заслухавши звіт голови комісії про роботу 
постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань охорони здоров’я 
та соціального захисту населення за 2011 рік, Кіровоградська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
Звіт про роботу постійної комісії Кіровоградської міської ради                   

з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення за 2011 рік 
взяти до відома (додається). 
 
 
 
Міський голова                                                                                     О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Додаток  
до рішення Кіровоградської міської ради 
від 28 березня 2012 року 
№ 1415 

 
Звіт  

про роботу постійної комісії з питань охорони здоров'я та  
соціального захисту населення за 2011 рік 

 
Постійну комісію з питань охорони здоров'я та соціального захисту 

населення утворено 19 листопада 2010 року на першій сесії 
Кіровоградської міської ради шостого скликання. 

До складу комісії входять Гамальчук Микола Павлович, Топчій 
Павло Сергійович і Тарасенко Олександр Іванович. 

У своїй діяльності комісія керувалася Законами України  
„Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих 
рад”, Регламентом міської ради, Положенням про постійні комісії 
Кіровоградської міської ради, рішеннями міської ради, розпорядженнями 
міського голови та працювала згідно з перспективним планом роботи 
міської ради на 2011 рік. 

За 2011 рік постійна комісія провела 18 засідань, на яких розглянуто 
103 питання (проекти рішень Кіровоградської міської ради, листи 
Кіровоградської станції швидкої медичної допомоги, Верховної Ради 
України, звернення депутатів усіх рівнів та громадян). 

Виконавчим органам Кіровоградської міської ради комісією було 
надано 37 доручень та 9 пропозицій до проектів рішень, які готувались до 
розгляду на сесіях міської ради. 

Основні програми, виконання яких постійно контролювала комісія з 
питань охорони здоров'я та соціального захисту населення у 2011 році: 

1. Програма економічного і соціального розвитку галузі охорони 
здоров’я на 2011 рік. 

2. Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда 
на 2011 рік. 

3. Про затвердження заходів щодо реалізації розділу Х „Пріоритетні 
напрями розвитку міста Кіровограда на період до 2015 року” обласної 
програми „Центральний регіон-2015”. 

4. Програма медико-соціального забезпечення пільгових та соціально 
незахищених верств населення м. Кіровограда на 2011 рік. 

5. Міська програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 
2011-2016 роки. 

6. Міська цільова програма „Реабілітація дітей-інвалідів 
м. Кіровограда” на 2011 рік. 

7. Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих 
категорій населення міста Кіровограда на 2011 рік. 
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8. Пріоритетні напрямки розвитку охорони здоров’я міста 

Кіровограда на період до 2015 року в обласній програмі „Центральний 
регіон – 2015”. 

9. Міська програма „Діти м. Кіровограда на 2010-2014 роки”. 
Приоритетні завдання, постійної комісії - це вивчення та підготовка 

питань про стан, поліпшення та розвиток галузі охорони здоров’я, 
вивчення стану соціального захисту та соціального забезпечення 
населення, підготовка рекомендацій щодо його поліпшення. 

Постійною комісією з питань охорони здоров'я та соціального 
захисту населення направлено ряд звернень до голови постійної комісії з 
питань охорони здоров'я, материнства та дитинства Кіровоградської 
обласної ради Яринича К.В.: 

про потребу в медичному обладнанні, а саме щодо сприяння 
виділенню коштів міському бюджету для придбання необхідного 
медичного обладнання для лікувально-профілактичних закладів міста 
(з передбачених в обласному бюджеті) згідно з додатком 7 Закону України 
„Про Державний бюджет України на 2012 рік”; 

про відкриття обласного гемодіалізного центру, створення якого 
передбачено програмою „Центральний регіон -2015”; 

про визнання захищеними видатків по придбанню пально-
мастильних матеріалів для лікувально-профілактичних закладів та 
Кіровоградської станції швидкої допомоги управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради. 

За ініціативи комісії направлено звернення до депутатів 
Кіровоградської обласної ради та Кабінету Міністрів України щодо 
визнання захищеними видатків по придбанню пально-мастильних 
матеріалів для лікувально-профілактичних закладів та Кіровоградської 
станції швидкої допомоги управління охорони здоров’я Кіровоградської 
міської ради. 

Комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення 
постійно тримає на контролі та розглядає питання щодо встановлення 
орендної ставки за користування майном, яка надається в оренду 
закладами охорони здоров’я комунальної власності міста для аптек різної 
форми власності, а саме: для аптек приватної форми власності –  
15 %, для аптек комунальної власності та соціальних аптек –  
8 %. 

На виконання Програми соціального захисту та соціальної підтримки 
окремих категорій населення міста Кіровограда в 2011 році у міському 
бюджеті було передбачено кошти в сумі 1582,7 тис.грн. Фактично 
використано 1495,7 тис.грн., що становить 94,5 %. 
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У 2011 році: 
на надання грошової допомоги громадянам міста було передбачено 

кошти в сумі 642,3 тис. грн.; 
надано грошову допомогу 546 громадянам міста на загальну суму 

435, 764 тис. грн., з них: за зверненнями та запитами депутатів 
Кіровоградської міської ради – 223 громадянам на суму 346,414 тис. грн.;  

за резолюціями міського голови, секретаря міської ради, першого 
заступника міського голови, заступників міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради - 323 громадянам на загальну 
суму 89,35 тис. грн. 

187 ветеранам війни та праці надано грошову допомогу до свят на 
загальну суму 67,0 тис. грн.; 

звільнено на 50 % від оплати за користування житлово-
комунальними послугами 301 інвалід І та ІІ груп по зору, 8 сімей 
військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків 
в Республіці Афганістан; 

177 інвалідів І та ІІ груп по зору було звільнено на 50 % від 
абонентської плати за користування телефонами; 

за рахунок позабюджетних коштів придбано та вручено 2 автомобіля 
ЗАЗ „Славута”, моторолер, 5 телефонів „Інтертелеком”, придбано 
2 квартири для інвалідів війни. 

 
За звітний період на своїх засіданнях комісія вивчала та 

обговорювала питання стосовно медичного обслуговування населення, 
забезпечення пільговим лікуванням жителів міста Кіровограда, оптимізації 
ліжкового фонду закладів охорони здоров’я міста, надання допомоги 
малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда, виділення додаткових 
коштів галузі охорони здоров’я, здійснювала контроль за виконанням 
рішень Кіровоградської міської ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії 
з питань охорони здоров'я 
та соціального захисту населення                                                М.Гамальчук 


