КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Про заслуховування звіту про роботу постійної комісії
районної ради з питань охорони здоров'я, материнства,
дитинства, праці та соціального захисту населення

Відповідно до п.8 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», п.4 ст.15 Регламенту Києво-Святошинської районної ради VI скликання
та пп.5.2 п.5 Положення про постійні комісії Києво-Святошинської районної ради VІ
скликання, затвердженого рішенням Києво-Святошинської районної ради від
02.12.2010 року № 14-02-VІ (із наступними змінами), заслухавши та обговоривши звіт
про роботу постійної комісії районної ради з питань охорони здоров'я, материнства,
дитинства, праці та соціального захисту населення, районна рада
вирішила:
1. Звіт про роботу постійної комісії районної ради з питань охорони здоров'я,
материнства, дитинства, праці та соціального захисту населення (додається) взяти до
відома.

Голова ради

м. Київ
29 жовтня 2013 року
№ 370-31-VІ

В.В. Луцюк

Звіт
постійної комісії з питань охорони здоров'я, материнства,
дитинства, праці та соціального захисту населення
29.10.2013 року
До складу комісії входять 6 депутатів районної ради:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бернацька Валентина Вікторівна
Кравченко Василь Віталійович
Кравець Ольга Федорівна
Мельник Володимир Андрійович
Спасіченко Володимир Миколайович
Рискулов Абдураім Ташиєвич

Головою комісії є Бернацька В. В.
Комісія створена та діє відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів та Регламенту
Києво-Святошинської районної ради, співпрацює зі структурними
підрозділами Києво-Святошинської районної державної адміністрації, з
Управлінням праці та соціального захисту населення, з медичними закладами
району.
За два роки роботи комісією було проведено 18 засідань, в тому числі 4
виїзні. На засіданнях уважно опрацьовані усі винесені на сесії питання, на
підставі чого підготовлені усі протоколи та необхідні висновки і рекомендації
на сесії районної ради. Члени комісії брали активну участь у розробці всіх
програм, які приймалися в районі. В 10 з них ми брали участь у створенні та їх
затвердженні.
Члени нашої комісії брали участь у всіх районних заходах та
урочистостях і знаменних датах за місцем проведення та проживання.
На жаль, вирішення багатьох проблем залежить не тільки від нас. Так,
наприклад, ви пам’ятаєте, що ми вносили пропозицію звернутись до уряду
розмежувати відповідальність за виконання пілотного Проекту по гіпертонії
(між медичними працівниками та фармацевтами), але звітувати про якісь

досягнення ми не можемо, так як ця проблема вирішується не на рівні району.
Завдяки втручанню нашої комісії в роботу перевізників району було досягнуто
значного покращення рівня обслуговування населення
Завдяки втручанню нашої комісії в роботу перевізників району було
досягнуто
значного
покращення
рівня
обслуговування
населення
перевізниками, але не до кінця вирішено питання перевезень в деяких
населених пунктах.
Комісія активно обговорювала та працювала щодо питання
реформування медичної галузі району. Медична галузь району, на яку
покладено найвідповідальніші функції по збереженню життя і здоров'я людей,
потребує особливої уваги (з боку громади району, депутатського корпусу,
державних органів).
Необхідно, щоб при плануванні, затвердженні, а також коригуванні
бюджету району, активну участь брав увесь депутатський корпус,
представники органів місцевого самоврядування. Медична галузь потребує
великої уваги та відповідної матеріальної бази.
З метою реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я для
раціонального використання державних коштів щодо підтримки медичної
галузі необхідно розробити довготривалу районну програму розвитку та
підтримки медицини, де будуть на законодавчому рівні прописані умови
реалізації та фінансування заходів для забезпечення на належному сучасному
рівні медичного обслуговування населення.
Останнім часом за підтримки керівництва нашого району багато зроблено
для районної медицини, але ж все-таки цього недостатньо.
За час роботи комісією було розглянуто близько 150 звернень, а саме:
листи громадян, громадських організацій. 80% звернень було задоволено,
однак, на жаль, залишаються невирішеними деякі питання. Оскільки
самотужки дуже важко вирішувати всі проблеми населення, довелося часто
звертатися по допомогу, за що я хочу подякувати:
•
Першому заступнику голови
Миколі Івановичу.

райдержадміністрації Шкаврону

•
Голові районної ради Луцюку Володимиру Володимировичу.
•
заступнику Голови райдержадміністрації Іскоростенському А.М. за
допомогу у вирішенні питань різного характеру. Анатолій Миколайович
безвідмовно і відповідально реагує на всі звернення.
•
Депутатам, які активно брали участь в роботі нашої комісії.

•
Депутатам районної ради Юракову О.Д., Бєдовому К.А., Коваленку
В.Н., які постійно переймаються проблемами виборців.
•
Щойно згаданим депутатам та Олександру Дмитровичу Юракову,
Євгену та Дмитру Волковим, які не залишилися байдужими до чужої біди і
надали матеріальну допомогу на лікування онкохворій жінці. Спасибі від усієї
сім'ї за Вашу чуйність, доброзичливість, розуміння.
•
Вдячна членам комісії, яку я очолюю, за їх розуміння, добросовісне
відношення до депутатських обов'язків. Мені дуже пощастило, тому що в моїй
комісії доброзичливі, висококультурні, інтелігентні люди.

З вами працювати легко, приємно, надійно. Спасибі моєму заступнику,
Василю Віталійовичу Кравченку, який не тільки в разі потреби проводить
засідання за мене, а й надає величезну допомогу, коли я звертаюсь до нього.

