
Звіт  про роботу постійної комісії міської ради з питань соціальної політики, охорони праці, 

забезпечення правопорядку та демократичного цивільного контролю над Воєнною 

організацією і правоохоронними органами, охорони здоров’я, материнства і дитинства 

Відповідно до п.2 час.1 ст.26, ст.47 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні» рішенням 2 сесії Миргородської міської ради 7 скликання від 6 листопада 2015 року 

№ 6 була утворена постійна комісія міської ради з питань соціальної політики, охорони праці, 

забезпечення правопорядку та демократичного цивільного контролю над Воєнною 

організацією і правоохоронними органами, охорони здоров’я, материнства і дитинства. 

Персональний склад комісії: 

1. Заливча Марина Олексіївна - голова комісії,  

2. Гатанюк Сергій Андрійович - заступник голови. Почав працювати у складі комісії з травня 

2016р., 

3. Шаніна Аліна Артурівна –секретар,  

4. Денисенко Оксана  Василівна - член комісії, 

5. Сиверин Валентина Миколаївна  - член комісії. 

За звітний період було проведено 27 засідань комісії. Спільних комісій 1 (з профільною 

комісією Миргородської РДА).  

За звітний період взяли участь у роботі постійної комісії: 

1 .Заливча Марина Олексіївна- голова комісії -25, 

2. Гатанюк Сергій Андрійович - заступник голови-19, 

3. Шаніна Аліна Артурівна-секретар комісії -23, 

4. Денисенко Оксана  Василівна -член комісії-27, 

5. Сиверин Валентина Миколаївна  -член комісії-2. 

Заливча М.О., Денисенко О.В., Шаніна А.А. пройшли підвишення кваліфікації у  

Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого саморвядування, державних підприємств, установ і організацій 

на семінарі-тренінгу «Можливості та виклики для міських громад в умовах реформування 

самоврядування в Україні».  Денисенко О.В. пройшла навчання в  Українському інституті 

міжнародної політики на семінарі «Запуск Регіонів: планування та менеджмент». 

 

Відповідно до Положення про постійні комісії Миргородської міської ради сьомого скликання 

до  компетенції постійної комісії належить: 

 попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних юридичних 

актів, що стосуються питань соціальної політики, охорони праці, забезпечення правопорядку та 

демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органам. 

 участь у розроблені і здійсненні заходів по забезпеченню законності, охорони громадського 

порядку, захисту прав та законних інтересів громадян на території міста. 

 підготовка висновків з питань, що вносяться на розгляд міської ради щодо законності їх 

розгляду та щодо раніше ухвалених рішень, у випадку надходжень відповідних звернень. 

 здійснення контролю щодо додержання законності у відділах і управліннях міської ради, на 

підприємствах, установах і організаціях комунальної власності, перевірка стану справ щодо 



розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян на організацію їх прийому посадовими особами органів 

місцевого самоврядування; 

 залучення до виконання соціальних програм громадських і благодійних організацій, 

спонсорів і меценатів; 

 аналіз ситуації щодо стану злочинності та правопорушень у місті, внесення відповідних 

пропозицій до комплексних програм місцевого соціально-економічного розвитку; 

 координація діяльності територіальної громади по охороні громадського порядку, 

товариських судів та органів самоорганізації населення; 

 попередній розгляд питання щодо дострокового припинення повноважень депутата ради чи 

міського голови на предмет дотримання при цьому законності та процедур визначених Законом 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" та нормами регламенту ради; 

 вирішення інших питань, що належать до повноважень постійної комісії ради в сфері 

соціальної політики, охорони праці, забезпечення правопорядку та демократичного цивільного 

контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами; 

 контроль за виконанням рішень ради  та її виконавчих органів з питань компетенції комісії; 

 попередній розгляд проектів програм соціально-економічного розвитку міста в частині 

забезпечення надання  послуг з охорони здоров'я мешканцям територіальної громади; 

 підготовка питань про стан і розвиток відповідних галузей охорони здоров'я, що вносяться 

на розгляд ради ; 

 попередній розгляд відповідних розділів і показників економічного та соціального розвитку 

міста, бюджету міста та розробка до них своїх зауважень і пропозицій; 

 підготовка пропозицій щодо реформування системи охорони здоров'я, охорони материнства 

та дитинства; 

 залучення до виконання соціальних програм щодо охорони материнства і дитинства 

громадських і благодійних організацій, спонсорів і меценатів; 

 проведення перевірок у межах своїх повноважень відповідних відділів та управлінь міської 

ради, установ охорони здоров'я та соціального захисту населення, що належать до комунальної 

власності міста; 

 погодження проектів рішень ради, що стосуються сфери соціального захисту населення та 

охорони здоров'я незалежно від суб'єкта внесення; 

 контроль за виконанням рішень ради та її виконавчих органів з питань компетенції комісії. 

За звітний період комісією було розглянуті  наступні  проекти рішень, які були прийняті міською 

радою: 

Соціальна політика, охорона праці 

1.  
Про внесення змін   до Програми соціального захисту населення м. Миргорода на 2015 рік   

від 13 листопада 2015 року № 3 

2.  Про внесення змін до додатку 3 Комплексної програми соціальної підтримки  учасників   АТО   

на 2015 рік,  затвердженої рішенням 51 сесії  6 скликання від 13 лютого 2015року №22                                                                                                                                              

від 13 листопада 2015 року   № 14   

3. 
Про затвердження Положення про порядок та умови надання одноразової адресної грошової 

допомоги жителям м. Миргорода  в новій редакції 

від 24 грудня 2015 року   № 24 

4. 
Про затвердження Положення про комісію по наданню одноразової  адресної грошової 

допомоги жителям м. Миргорода  

від 24 грудня 2015 року  № 25 

 



5. 
Про затвердження Положення  про Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів м. Миргорода    

в новій редакції  

 

від 11 грудня 2015 року   № 26 

6. 
Про затвердження Положення  про центр соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді  

Миргородської міської ради в новій редакції. 

від  11  грудня  2015 року   № 35 

7. 
Про внесення змін до Комплексної програми соціальної підтримки  учасників   АТО  на 2015 

рік, затвердженої     рішенням п'ятдесят першої сесії  Миргородської міської ради шостого 

скликання від 13.02.2015 року № 22. 

від 11 грудня 2015 року   №36  

8. 
Про внесення змін до Кошторису на виконання Програми   соціального захисту населення 

м.Миргорода на 2015 рік.    

від 11 грудня 2015 року  № 37 

9. 
Про надання дозволу на безоплатну передачу майна з балансу Територіального центру 

соціального  обслуговування (надання соціальних послуг) міської ради на баланс 

Миргородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. Панаса Мирного 

 

від  11 грудня 2015 року № 38  

10. 
Про затвердження Положення про  порядок та умови надання разової  грошової допомоги на 

поховання в новій редакції. 

від 11 грудня 2015 року № 39 

11. 
Про створення комісії з питань поновлення прав реабілітованих у новому складі  

від 11 грудня  2015 року № 40 

12. 
Про затвердження  Програми  соціального захисту населення м. Миргорода на 2016 рік 

від 20 січня 2016 року  №29 

13. Про затвердження  Комплексної програми соціальної підтримки  учасників   АТО   на 2016 рік  

від 20 січня 2016 року № 30 

14. 
Про затвердження Програми    соціальної підтримки сімей, дітей та молоді   м.Миргорода на 

2016 рік 

від 20 січня  2016 року  № 34 

15. 
Про затвердження Програми організації оплачуваних громадських робіт для учнівської 

та студентської молоді в період  літніх канікул на 2016 рік  

від  20 січня  2016 року  № 35 

16. 
Про затвердження Програми правової освіти населення  міста Миргорода на 2016-2020 роки  

від 20 січня 2016 року  № 38 

17. 
Про внесення змін до  рішення п’ятдесят першої сесії міської ради шостого скликання від 

13.02.2015р. № 22 «Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників 

АТО на 2015 рік»  

від 19 лютого 2016 року  № 19 

18. 
Про визнання таким, що втратило чинність рішення 14 сесії Миргородської  міської ради 

шостого скликання друге засідання  від 19 грудня 2011 року № 7 «Про затвердження Положення 

про порядок фінансування витрат на здійснення поховання учасників бойових дій і інвалідів 

війни у новій редакції»  

від 19 лютого 2016 року  № 20 

19. 
Про затвердження Методики відшкодування перевізникам компенсації за пільгове перевезення 

окремих категорій  громадян на міських маршрутах загального користування автомобільним 



транспортом за рахунок коштів міського бюджету  

від 19 лютого 2016 року  № 21 

20. 
Про звільнення Шмиголя В.П. від сплати за комунальні  послуги у 2016 році 

від 19 лютого 2016 року  № 22 

21. 
Про внесення змін до Програми соціального захисту населення м. Миргорода на 2016 рік, 

затвердженої рішенням шостої сесії міської ради сьомого скликання від 20.01.2016 р. № 29  

від 25 березня 2016 року  № 16 

22. 
Про затвердження натуральних норм забезпечення населення твердим паливом та скрапленим 

газом для надання пільг і житлових субсидій у 2016 році 

від 18 травня 2016 року № 23 

23. 
Про внесення змін у  додаток 1 до рішення шостої сесії міської ради сьомого скликання від 

20.01.2016 р. №29 «Кошторис на виконання Програми соціального захисту населення м. 

Миргорода на 2016 рік» 

від 18 травня 2016 року № 24 

24. 
Про затвердження нової редакції Положення  про територіальний центр (надання соціальних 

послуг) Миргородської міської ради та його структури  

від 18 травня 2016 року № 27 

25. 
Про затвердження Переліку  соціальних послуг,умов  та порядку  їх надання структурними 

підрозділами Територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) 

Миргородської міської ради  

 

від 18 травня 2016 року № 28 

26. 
Про внесення змін до Програми соціального захисту населення м. Миргорода на 2016 рік, 

затвердженої рішенням шостої сесії міської ради сьомого скликання від 20.01.2016 р. № 29 

від 30 червня 2016 року № 6 

27. 
Про внесення змін до Міської програми допомоги громадянам міста,які постраждали  внаслідок 

надзвичайної ситуації (надзвичайної події) на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням шостої 

сесії  міської ради сьомого скликання від 20.01.2016 р. № 28 

від 30 червня 2016 року  № 7 

28. 
Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Миргородської міської ради в новій редакції та Регламенту Центру  надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету  Миргородської міської ради в новій редакції 

від   30  червня 2016 р  № 10  

29. 
Про внесення змін до Програми соціального захисту населення м. Миргорода на 2016 рік, 

затвердженої рішенням шостої сесії міської ради  сьомого скликання від 20.01.2016 р. № 29 

від 22 вересня 2016 року № 3 

30. 
Про затвердження  Положення про центр соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді    

Миргородської міської  ради у новій редакції  

 

від  11 листопада 2016 року  № 8 

31. 
Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії міської ради сьомого скликання від 18 травня 

2016 року №23 «Про затвердження натуральних норм забезпечення населення твердим паливом 

та скрапленим газом для надання пільг і житлових субсидій у 2016 році» 

 

від 11 листопада 2016 року № 25 

32. 
Про внесення змін до Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО на 2016 рік   

від 11 листопада 2016 року  № 26 



33. 
Про затвердження Програми правової  допомоги та правової освіти населення  міста Миргорода 

на 2016-2020 роки  

від 11 листопада 2016 року № 16 

34. 
Про затвердження  Положення  про управління  соціального захисту населення Миргородської 

міської ради в новій редакції  

від 11 листопада 2016 року № 15 

35. 
Про затвердження Положення  про центр соціальної реабілітації  дітей – інвалідів м. Миргорода  

в новій редакції 

від  11 листопада  2016 року № 4 

36. 
Про внесення змін до Програми соціального захисту населення м. Миргорода на 2016 рік, 

затвердженої рішенням шостої сесії міської ради сьомого скликання від 20.01.2016 р. № 29 

від 11 листопада 2016 року № 27 

37. 
Про внесення змін до рішення 17 сесії міської ради  7 скликання від 11.11.2016 року № 13 "Про 

затвердження структури, загальної чисельності,  штатного розпису апарату міської ради та її 

виконавчих  органів, витрат на їх утримання " 

               

від  15 грудня  2016 року  № 4 

38. 
Про затвердження  Положення  про центр соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді 

Миргородської міської ради у новій редакції  

від  15 грудня 2016 року  № 5 

39. 
Про дозвіл управлінню  соціального захисту населення Миргородської міської ради на списання 

майна 

від 15 грудня 2016 року   № 7 

40. 
Про внесення змін у  додаток 1  до рішення шостої сесії міської ради сьомого скликання від 

20.01.2016 р. №29 «Кошторис на виконання Програми соціального захисту населення м. 

Миргорода на 2016 рік» 

від 15 грудня 2016 року  № 8 

41. 
Про затвердження Програми організації оплачуваних громадських робіт для учнівської 

та студентської молоді в період літніх канікул на 2017 рік 

 

від 22 грудня 2016 року   № 10 

42. 
Про затвердження Програми   соціальної підтримки сімей, дітей  та молоді м. Миргорода  на 

2017 рік  

від 22 грудня 2016 року  № 11 

43. 
Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО на 2017 рік  

від 22 грудня 2016 року № 24 

44. 
Про затвердження  Програми  соціального захисту населення м. Миргорода на 2017 рік 

від 22 грудня 2016 року № 25 

45. 
Про звільнення у 2017 році  Шмиголя В.П. від сплати  за житлово-комунальні послуги 

від 22 грудня 2016 року № 26 

46. 
Про внесення змін до рішення четвертої сесії міської ради сьомого скликання від 11 грудня 2015 

року № 39 «Про затвердження Положення  Про порядок та умови надання  разової грошової 

допомоги на поховання в новій редакції »  

від  26 січня 2017 року  № 32 

47. 
Про співробітництво щодо розробки та реалізації  Стратегії сталого розвитку Миргородського 

субрегіону на 2017-2026 роки 

від 27 лютого 2017 року № 10 



48. 
Про внесення змін та доповнень до рішення 17 сесії міської ради 7 скликання від 11.11.2016 

року № 13 "Про затвердження структури, загальної чисельності, штатного розпису апарату 

міської ради та її виконавчих  органів, витрат на їх утримання " 

від  27   лютого  2017 року №  14 

49. 
Про внесення змін до Програми соціального захисту населення м. Миргорода на 2017 рік, 

затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради сьомого скликання  (друге засідання) 

від 22 грудня 2016 р. № 25 

 

від 17 березня 2017 року № 7 

50. 
Про заборону руху вантажного автотранспорту по дорогах міста 

від 11 квітня 2017 року  № 3   

51. 
Про затвердження натуральних норм забезпечення населення твердим паливом та скрапленим 

газом для надання пільг і житлових субсидій у 2017 році 

від 28 квітня 2017 року № 4 

52. 
Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої  сесії міської ради сьомого скликання від 

22.12.2016 року № 10 “ Про затвердження Програми організації оплачуваних громадських робіт 

для учнівської та студентської молоді в період літніх канікул на 2017 рік   

 від 28 квітня 2017 року  № 12 

53. 
Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії міської ради сьомого скликання від 

22.12.2016 року № 11 “ Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді 

м. Миргорода  на 2017 рік “ 

від  28 квітня  2017 року № 13 

54. 
Про внесення змін до Програми соціального захисту населення м. Миргорода на 2017 рік, 

затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради сьомого скликання  (друге засідання) 

від 22 грудня 2016 р. № 25 

від 19 травня 2017 року № 3 

55. 
Про внесення змін до  рішення п’ятдесят першої сесії міської ради шостого скликання від 

13.02.2015р. № 22 "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників 

АТО на 2015 рік" 

 від 29 червня 2017 року  № 4 

56. 
Про внесення змін до Програми соціального захисту населення м. Миргорода на 2017 рік, 

затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради сьомого скликання  (друге засідання) 

від 22 грудня 2016 р. № 25 

від 04 серпня 2017 року № 119  

                   Всього 56 рішень 

                                                       Охорона здоров’я, материнства і дитинства 

1. 
Про затвердження Програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування на 2016 рік 

від 20 січня 2016 року № 31 

2. 
Про затвердження міської Програми „Забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2016 – 2018 рр.” 

від 20 січня 2016 року  № 32 

3. 
Про затвердження міської програми «Здоров’я жителів міста Миргород» на 2016 рік 

від 20 січня 2016 року   № 33 



4. 
Про затвердження Міської цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз 
на 2016-2017роки 

від  25 березня 2016 року № 19 

5. 
Про передачу права на здійснення  видатків на охорону здоров'я Миргородській районній раді  

у 2017 році  

від 30 червня 2016 року  № 17 

6. 
Про якість надання медичних послуг   жителям міста Миргорода Комунальним закладом 

«Миргородський центр первинної  медико-санітарної допомоги» 

від 30 червня 2016 року  № 16 

7. 
Про внесення змін до рішення шостої сесії Миргородської міської ради сьомого скликання від 

20.01.2016 р. № 32  Про затвердження міської Програми «Забезпечення соціальним житлом 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 р.р.»  

від 22 вересня 2016 року  № 2 

8. 
Про затвердження   Програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на 2017 рік 

від 22 грудня 2016 року  № 17  

9. 
Про внесення змін до рішення шостої сесії Миргородської міської ради сьомого скликання від 

20.01.2016 року № 32 Про затвердження міської Програми «Забезпечення соціальним житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 рр.»  

від 22 грудня 2016 року  № 18 

10. 
Про затвердження міської програми «Здоров’я жителів міста Миргород на 2017 рік» 

 від 22 грудня  2016 року №37  

11. 
Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії міської ради сьомого скликання від 

22.12.2016 року №17 "Про затвердження Програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на 2017 рік" 

від 28 квітня 2017 року  № 14 

12. 
Про делегування  у Госпітальну раду Північного госпітального округу Полтавської області 

представників міста Миргорода  

від 28 квітня 2017 року № 16 

13. 
Про передачу права на здійснення видатків на охорону здоров'я Миргородській районній раді у 

2018 році  

від 29 червня 2017 року  № 1 

14. 
Про внесення змін до рішення шостої сесії Миргородської міської ради сьомого скликання від 

20.01.2016 року № 32 Про затвердження міської Програми “Забезпечення соціальним житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 рр.”  

від 04 серпня 2017 року   № 106 

15. Про внесення змін до рішення 19 сесії міської ради 7 скликання (друге засідання) від 22 грудня 

2016 року №37 "Про затвердження міської програми "Здоров’я жителів міста Миргород" на 

2017 рік"  

від 04 серпня 2017 року  № 107 

16 
Про дозвіл на передачу кондиціонера  Ergo АС-0707 СН у тимчасове безоплатне користування 

 від 04 серпня 2017 року                       № 121 

                   Всього 16 рішень                    

 

 

 

 



Забезпечення правопорядку та демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією і 

правоохоронними органами 

1.  
Про затвердження Програми підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної 

оборони на 2016 рік 

від  20 січня 2016 року № 27 

2.  
Про затвердження Міської програми підтримки діяльності громадського формування "Оберіг" 

по охороні  громадського порядку в м. Миргороді на 2016 рік  

від 19 лютого 2016 року № 12  

3.  
Про звернення депутатів Миргородської міської ради до правоохоронних органів 

від 01 березня 2016 року № 1 

4.  
Про затвердження Програми зниження рівня злочинності в м. Миргороді на 2016 рік 

від   18  травня 2016 року № 19 

5.  
Про інформацію Миргородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в 

Полтавській області щодо стану боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та про 

результати діяльності на території м. Миргорода 

 

від 18 травня 2016 року № 20 

6.  
Про затвердження  Програми забезпечення пожежної безпеки міста Миргорода 

на 2016 – 2017 роки 

 

від 18 травня 2016 року   № 21 

7.  
Про затвердження списку присяжних Миргородського міськрайонного суду  

від 05 серпня 2016 року № 17 

8.  
Про стан правопорядку та боротьби зі злочинністю у м. Миргороді 

від 15 грудня 2016 року  № 2 

9.  
Про внесення змін та доповнень до рішення 7 сесії міської ради 7 скликання від 

19 лютого 2016 року №12 "Про затвердження  Міської програми підтримки діяльності  

громадського формування "Оберіг" по охороні громадського порядку в м. Миргороді  

на 2016 рік". 

від 15 грудня 2016 року № 6 

10.  
Про затвердження Програми підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної 

оборони на 2017 рік. 

від 22 грудня 2016 року № 20 

 

11.  
Про затвердження Комплексної  програми розвитку цивільного захисту міста Миргорода на 

2017 – 2019 роки 

від 22 грудня 2016 року  № 21 

12.  
Про затвердження Програми підготовки молоді міста Миргорода до військової служби на 2017 

рік   

від 22 грудня 2016 року  № 19 

13.  
Про затвердження Міської програми підтримки діяльності громадського  формування "Оберіг" 

по охороні  громадського порядку в м. Миргороді на 2017 рік  

від 26 січня 2017 року  № 29 

14.  
Про затвердження Програми протидії та профілактики злочинності, забезпечення публічної 

безпеки в м. Миргороді на 2017 рік 

від 26 січня 2017 року  № 28 

15.  
Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки міста Миргорода на 2016-2017 

роки у новій редакції 

від 27 лютого 2017 року  № 9  



16.  
Про затвердження списку присяжних Миргородського міськрайонного  суду  

від 27 лютого 2017 року № 12 

17.  
Про інформацію начальника Миргородського  відділу поліції Головного Управління 

Національної поліції в Полтавській області про стан боротьби зі злочинністю, охорону 

громадського порядку та про результати діяльності на території м. Миргорода 

від 14 липня 2017 року № 95 

18.  
Про результати досудового розслідування у кримінальному провадженні про розбійний напад 

на депутата Миргородської міської ради Супруненка О.А. 

від 04 серпня 2017 року № 99 

19.  
Про затвердження Програми підтримки розвитку територіального сервісного центру №5344 

регіонального сервісного центру МВС України в Полтавській області на 2017 рік   

від 04 серпня 2017 року № 102 

                     Всього 19 рішень 

Всього комісією  було розглянуто 91 проект рішень,  3 депутатські запити, 4 депутатські 

звернення, 1заява депутата, 4 звернення політичних партій, 3 звернення громадян. 

З метою налагодження співпраці з Миргородською районною радою для вирішення 

проблем у сфері надання  медичних послуг  за ініціативою комісії 07 липня 2017 року було 

проведено спільне засідання профільної комісії Миргородської міської ради  та постійної комісії з 

питань освіти, культури охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та туризму, материнства, 

дитинства, соціального захисту та зайнятості населення  Миргородської районної ради. За 

результатами цього засідання Миргородською районною радою 21.07.2017р.  прийняте рішення  

про створення Робочої групи з питань якості  надання медичних послуг медичними закладами 

районного підпорядкування.  До складу цієї робочої групи увійшли у повному складі профільні 

депутатські комісії, заступник голови РДА з питань медицини та радник міського голови  з  питань 

охорони здоров’я.  Діяльність робочої групи здійснюється на постійній основі. Основне завдання  

робочої групи - забезпечення населення міста Миргорода та Миргородського району якісними 

медичними послугами та підвищення рівня обслуговування  населення в закладах охорони 

здоров’я. Проведено 2 засідання. Зараз робоча група вивчає всі проблемні питання, з якими 

стикаються заклади охорони здоров’я. Заслухано  керівників  Комунального   закладу  

«Миргородський центр первинної  медико-санітарної допомоги» та завідувача діагностично-

лікувальним  відділенням  Миргородської ЦРЛ. Найближчим часом робоча група планує вивчити  

досвід  організації надання медичних послуг у м.Гадячі та м.Лубни. 

 У роботі постйної комісії  беруть  участь секретар міської ради Гирка Н.О., заступник 

міського голови, депутат  обласної ради Кірпосенко К.О., радник міського голови з медичних 

питань Коркішко Н.М. , представники  відділів та управлінь міської ради, присутні бажаючі 

депутати міської ради. На засідання комісії також запрошувались керівники Миргородської 

районної ради, Миргородської РДА , правоохоронних органів, прокуратури, медичних закладів.  

          Засідання комісії проходять прозоро, ведеться аудіо запис роботи комісії, відео фіксація з 

онлайн трансляцією. Хід роботи комісії висвітлюється на сайті міської ради. 

Члени комісії вперше обрані до міської ради, намагалися розібратися  детально в усіх 

питаннях винесених на розгляд комісії,   працювали  плідно та конструктивно, ні одне засідання 

не було зірване.  Сподіваюсь і надалі комісія працюватиме злагоджено, активно на благо громади 

нашого міста.   

           Голова постійної комісії міської ради  

з питань соціальної політики, охорони праці,  

забезпечення правопорядку та демократичного  

цивільного контролю над Воєнною організацією  

і правоохоронними органами, охорони здоров’я,  

материнства і дитинства                                                                                                    Заливча М.О. 

 


