Україна
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Протокол № 1
засідання постійної комісії міської ради
з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики
21.12.2015
м.Слов’янськ

Присутні:

10.00 год.
Малий зал 3 поверх
адміністративної будівлі
Слов’янської міської ради

Смирнов В.С. - голова постійної комісії
Щудро Н.В. - секретар постійної комісії
Дубограй І.В. – член постійної комісії
Ліхота О.В. – член постійної комісії
Преображенська О.І. – член постійної комісії
Запрошені особи:
Бондаренко Ю.О. – в.о. директора Слов’янського міського Центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
Власовець П.Р. - депутат міської ради
Гусейнова О.В. – заступник начальника відділу культури
Джим О.Ю. – начальник відділу охорони здоров’я
Євсюков А.П. – начальник управління праці і соціального захисту населення
Кім Ж.М. - секретар міської ради
Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління
Ковальова О.Ф. – начальник управління економічного і соціального розвитку
Коломійцева А.Г. – заступник начальника управління - головного державного
інспектора ветеринарної медицини в Слов’янському районі
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного забезпечення депутатської
діяльності
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності
Міщенко О.М. – начальник відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури
та спорту
Овчаренко В.М. – начальник відділу освіти
Підлісний Ю.І. – заступник міського голови
Самсонов О.А. – депутат міської ради, помічник міського голови

На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації, громадських організацій міста.
Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови від
11.12.2015 № 455-р .
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
2.

Про обрання заступника голови постійної комісії міської ради з питань охорони
здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики.
Про обрання секретаря постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я,
освіти, соціальної та молодіжної політики.

Про затвердження Програми по забезпеченню профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги
та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в м. Слов’янську на 2016-2018 роки
4.
Про Програму безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі
амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, категорії осіб похилого віку та ветеранів праці, здійснення слухового та зубопротезування на 2016 рік
5.
Про Програму імунопрофілактики населення у м. Слов’янську на 2016-2021 роки
6.
Про затвердження Програми профілактики та лікування серцево-судинних та судинномозкових захворювань в м. Слов’янську на 2016-2018 роки
7.
Про затвердження Програми оздоровлення дітей з групи ризику захворювання на
туберкульоз у санаторних групах дошкільного навчального закладу №6 «Сонечко»
Слов`янської міської ради
8.
Про надання пільг на оплату харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах та НВК №1
9.
Про затвердження положення про Слов'янський міський Центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
10. Про внесення змін до рішення міської ради від 02.03 2012 № 13 -ХХІV-6 «Про
створення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Слов’янській міській
раді»
11. Про звернення начальника відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту
Міщенка О.М. від 02.12.2015 та від 17.12.2015 з наступних питань:
Про погодження проекту положення про стипендію Слов’янської міської ради для провідних та перспективних спортсменів міста;
Про лист федерації футболу Донецької області щодо будівництва сучасного футбольного поля в м. Слов’янськ;
Про перспективи розвитку сфери фізичної культури та спорту в м. Слов’янську у 2016
році;
Про виділення 10 % надходжень від акцизного збору на фінансування сфери фізичної
культури і спорту в м. Слов’янську;
Про надання пільгової оренди комунальних приміщень (спортивні зали ЗОШ) для спортивних клубів;
Про хід виконання Програми розвитку футболу у 2011 – 2015 роках в м. Слов’янськ.
12. Розгляд пропозицій щодо формування розділів «Освіта», «Охорона здоров’я», «Фізичне виховання та спорт», «Культура і туризм», «Захист прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування», «Підтримка сім’ї, дітей та молоді», «Соціальний захист населення», «Пенсійне забезпечення та соціальне страхування», «Зайнятість населення та ринок праці», «Підтримка внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, постраждалих в результаті проведення бойових дій», «Доходи населення та заробітна плата» Програми економічного і соціального розвитку території Слов’янської міської ради на 2016 рік.
3.

1. СЛУХАЛИ:

Смирнов В.С.
Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної
політики.
Затвердити даний порядок денний засідання постійної комісії міської
ВИРІШИЛИ:
ради з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5
«Проти» - 0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ:

Смирнов В.С.
Про обрання заступника голови постійної комісії міської ради з
питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики.
Обрати заступником голови постійної комісії міської ради з питань охоВИРІШИЛИ:
рони здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики Дубограя Ігоря
Валерійовича
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4
«Проти» - 0
«Утрималось» - 0
Не голосували - 1
Рішення прийнято.
3. СЛУХАЛИ:

Смирнов В.С.
Про обрання секретаря постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики.
Обрати секретарем постійної комісії міської ради з питань охорони здоВИРІШИЛИ:
ров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики Щудро Наталію Вікторівну
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4
«Проти» - 0
«Утрималось» - 0
Не голосували - 1
Рішення прийнято.
4. СЛУХАЛИ:

Смирнов В.С.
Про проведення голосування однакових по суті питань по блокам.
Проводити голосування однакових по суті питань по блокам.
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5
«Проти» - 0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято.
5. СЛУХАЛИ:

Джим О.Ю.
Про затвердження Програми по забезпеченню профілактики ВІЛінфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на
СНІД в м. Слов’янську на 2016-2018 роки (проект рішення міської
ради додається).
Про Програму безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, категорії осіб похилого віку та ветеранів праці, здійснення слухового та зубопротезування на 2016 рік (проект рішення міської ради додається).
Про Програму імунопрофілактики населення у м. Слов’янську на
2016-2021 роки (проект рішення міської ради додається).
Про затвердження Програми профілактики та лікування серцевосудинних та судинно-мозкових захворювань в м. Слов’янську на
2016-2018 роки (проект рішення міської ради додається).
ВИСТУПИЛИ: Смирнов В.С.
Рекомендувати міському голові Ляху В.М. включити дані питання до
ВИРІШИЛИ:
проекту порядку денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5
«Проти» - 0
«Утрималось» - 0

Рішення прийнято.
6. СЛУХАЛИ:

Овчаренко В.М.
Про затвердження Програми оздоровлення дітей з групи ризику
захворювання на
туберкульоз у санаторних групах дошкільного
навчального закладу №6 «Сонечко» Слов`янської міської ради
(проект рішення міської ради додається).
Про надання пільг на оплату харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах та НВК №1 (проект рішення міської ради додається).
ВИСТУПИЛИ: Преображенська О.І., Смирнов В.С., Щудро Н.В., Дубограй І.В.
Рекомендувати міському голові Ляху В.М. включити дані питання до
ВИРІШИЛИ:
проекту порядку денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5
«Проти» - 0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято.
7. СЛУХАЛИ:

Бондаренко Ю.О.
Про затвердження положення про Слов'янський міський Центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (проект рішення міської
ради додається).
ВИСТУПИЛИ: Щудро Н.В.
Рекомендувати міському голові Ляху В.М. включити дане питання до
ВИРІШИЛИ:
проекту порядку денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5
«Проти» - 0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято.
8. СЛУХАЛИ:

Коломійцеві А.Г.
Про внесення змін до рішення міської ради від 02.03 2012 № 13ХХІV-6 «Про створення Державної надзвичайної протиепізоотичної
комісії при Слов’янській міській раді» (проект рішення міської ради
додається).
ВИСТУПИЛИ: Смирнов В.С.
Рекомендувати міському голові Ляху В.М. включити дане питання до
ВИРІШИЛИ:
проекту порядку денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5
«Проти» - 0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято.
9. СЛУХАЛИ:

Міщенко О.М.
Про звернення начальника відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної
культури та спорту Міщенка О.М. від 02.12.2015 та від 17.12.2015 з
наступних питань:
- Про погодження проекту положення про стипендію Слов’янської
міської ради для провідних та перспективних спортсменів міста;
- Про лист федерації футболу Донецької області щодо будівництва
сучасного футбольного поля в м. Слов’янськ;
- Про перспективи розвитку сфери фізичної культури та спорту в
м. Слов’янську у 2016 році;

- Про виділення 10 % надходжень від акцизного збору на фінансування сфери фізичної культури і спорту в м. Слов’янську;
- Про надання пільгової оренди комунальних приміщень (спортивні зали ЗОШ) для спортивних клубів;
- Про хід виконання Програми розвитку футболу у 2011 – 2015
роках в м. Слов’янськ.
(звернення додаються).
ВИСТУПИЛИ: Преображенська О.І., Щудро Н.В., Смирнов В.С., Кім Ж.М., Дубограй
І.В., Ковальова О.Ф., Ковальов І.Г., Самсонов О.А., Підлісний Ю.І., Овчаренко В.М., Власовець П.Р.
1. Інформацію начальника відділу сім’ї, молоді, фізичної культури та
ВИРІШИЛИ:
спорту Міщенка О.М.
- Про лист федерації футболу Донецької області щодо будівництва
сучасного футбольного поля в м. Слов’янськ;
- Про перспективи розвитку сфери фізичної культури та спорту в
м. Слов’янську у 2016 році;
- Про хід виконання Програми розвитку футболу у 2011 – 2015 роках в
м. Слов’янськ
прийняти до відома.
2. Погодити проект Положення про стипендію Слов’янської міської ради для провідних та перспективних спортсменів міста та рекомендувати відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту (Міщенко) доопрацювати зазначений проект з урахуванням пропозицій членів
постійної комісії та подати на розгляд постійної комісії.
3. Рекомендувати відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та
спорту (Міщенко) доопрацювати потребу (конкретні суми) та пріоритетні напрями використання коштів фінансування сфери фізичної культури і спорту в м. Слов’янську.
4. Рекомендувати відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та
спорту (Міщенко), відділу освіти (Овчаренко) вивчити питання пільгової
оренди комунальних приміщень (спортивні зали ЗОШ) для спортивних
клубів та надати свої пропозиції.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5
«Проти» - 0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято.
10. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Ковальова О.Ф.
Розгляд пропозицій щодо формування розділів «Освіта», «Охорона
здоров’я», «Фізичне виховання та спорт», «Культура і туризм», «Захист прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування», «Підтримка сім’ї, дітей та молоді», «Соціальний захист населення», «Пенсійне забезпечення та соціальне страхування», «Зайнятість населення та ринок праці», «Підтримка внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, постраждалих в результаті проведення бойових дій», «Доходи населення та заробітна плата» Програми економічного і соціального розвитку території Слов’янської міської ради
на 2016 рік (проекти пропозицій додаються).
Міщенко О.М., Щудро Н.В., Кім Ж.М., Преображенська О.І., Джим
О.Ю., Дубограй І.В., Ковальов І.Г., Євсюков А.П.
1. Прийняти до відома інформацію начальника управління економічного і соціального розвитку Ковальової О.Ф.
2. Погодити пропозиції до розділів «Освіта», «Охорона здоров’я», «Фізичне виховання та спорт», «Культура і туризм», «Захист прав дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування», «Підтримка сім’ї,
дітей та молоді», «Соціальний захист населення», «Пенсійне забезпечення та соціальне страхування», «Зайнятість населення та ринок праці»,
«Підтримка внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, постраждалих в
результаті проведення бойових дій», «Доходи населення та заробітна
плата» Програми економічного і соціального розвитку території
Слов’янської міської ради на 2016 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5
«Проти» - 0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято.

Голова постійної комісії

В.С.Смирнов

Секретар постійної комісії

Н.В.Щудро

