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м. То кмак
засідання постійної комісії ? гуманітарних питань, соціальної політики та охорони здоров'я
Голова -Шаповал В.Д.
Секретар - Ходальська Т.В.
Присутні:
Поліщук С.В.. Хомічук 0.1. члени комісії
Степура С.А. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Чуб О.О. секретар Токмацької міської ради
Черкасова C.B. - начальник відділу освіти ТМ Р
Корж О.М. - начальник відділу культури ТМ Р
Мащенко І.І.. начальник управління соціального захисту населення ТМ Р
Тарасенко В.М. виконуючий обов'язки головного лікаря КГ1 «Токмацька
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»
Аненко Л.М. начальник відділу економіки виконкому ТМ Р
Відсутні: 2 (П.асевін В.В.. Плаксіна О.В.)

Порядок денний:
1. Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України.
Аненко Л.М.
2. Про Програму для забезпечення виконання рішень суду на 201 7-2020 роки.
Мащенко ГГ.
3. Про звіт виконкому міської ради щодо виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку міста Токмак за 1 півріччя 2017 року.
Аненко Л.М.
4. Про Статут Токмацької дитячо-юнацької спортивної школи Токмацької міської ради
Запорізької області в новій редакції.
Черкасова C.B.
5. Про Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в дитячих
музичній та художній школах.
Корж О.М.
6. Різне.

1. С Л У Х А Л И :
Аненко Л.М ., начальника відділу економіки виконкому ТМ Р, яка відмітила, що в 201 1 році
місту Токмак було надано статус депресивної території на 5 років. За результатами проведеного
у 2016 році моніторингу соціально-економічних показників розвитку територій було
встановлено, що соціально-економічні показники розвитку міста Токмак відповідають критеріям
депресивності. Людмила Миколаївна зазначила, що відділом економіки виконкому ГМ Р
підготовлено проект рішення сесії, за яким Токмацька міська рада погоджує проект постанови
Кабінету Міністрів України «Деякі питання подолання депресивності території м.Токмак
Запорізької області» та Концепцію Державної цільової програми подолання депресивності міста
Токмак Запорізької області на 2017-2020 роки.
ВИ С ТУП И Л И :

Хомічук О.І., член постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони
здоров'я, відмітив, що для громади міста Токмака вигідно, якщо місту буде продовжено с татус
депресивності на 2017-2020 роки (це в першу чергу максимальне наближення послуг, що
надаються державними органами та органами місцевого самоврядування, до споживачів цих
послуг) та запропонував підтримати даний проект рішення.
ГО ЛО СУ ВА ЛИ :
• За 4 +1 дорадчий голос (Мащенко І.Г.)
• Проти 0
• Утримались - 0
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ:
1.1.
Погодити без зауважень проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання
подолання депресивності території м.Токмак Запорізької області» та Концепцію Державної
цільової програми подолання депресивності міста Токмак Запорізької області на 2017-2020
роки.

.

2 СЛУХА ЛИ :
М а щ е н к а І.Г., начальника управління соціального захисту населення ТМР. який
запропонував до розгляду Програму для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки,
реалізація якої надасть можливість зменшити негативні наслідки невиконання судових рішень
(блокування рахунків, накладення ш трафів, тощо) та забезпечити виконання судових рішень про
стягнення коштів з боржників, які отримують кошти з міського бюджету.
Мащенко 1..Г. повідомив, що УСЗН звернувся до фінансового управління з проханням внести
зміни до рішення міської ради від 31.01.201 7р. №5 «Про бюдж ет міста Токмака на 201 7 рік», а
саме: зменшити асигнування по програмі «Комплексні заходи щодо соціального захисту
найбільш вразливих верств населення у 2015-2020 роках» КПК 1513400 «Інші видатки на
соціальний захис т населення» по заходу надання матеріальної одноразової грошової допомоги
мешканцям міста на суму 45.0 ти с. грн.. збільшивши асигнування по програмі «Організація
оплачувальних громадських робіт в м. Токмак на 2017 рік» КПК 1513240 « Організація та
проведення громадських робіт» на суму 25,0 тис.грн. та по програмі для забезпечення виконання
рішень суду на 20,0 тис.грн.
ВИ СТУ ПИ ЛИ :
Хомічук О.І., член постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони
здоров'я, запропонував рекомендувати депутатам ТМР затвердити Програм} для забезпечення
виконання рішень суду на 201 7-2020 роки та звернутися до постійної комісії з питань
економічного розвитку, бюджету та фінансів підтримати перерозподіл коштів по УСЗН.
ГОЛ ОС УВ АЛ И:
• За - 4
• Проти - 0
• Утримались 0
І Іе голосу вали - 0
ВИРІШИЛИ:
2.1.
Рекомендувати депутатам ТМ Р затвердити Програму для забезпечення виконання рішень
суду на 2017-2020 роки.
2.2.
Звернутися до постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів
підтримати перерозподіл коштів по УСЗН: зменшити асигнування по програмі «Комплексні
заходи щодо соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2015-2020 роках»
КПК 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» по заходу надання матеріальної
одноразової грошової допомоги мешканцям міста на суму 45.0 тис.грн.. збільшивши
асигнування по програмі «Організація оплачувальних громадських робіт в м. Токмак на
2017 рік» К1ІК 1513240 « Організація та проведення громадських робі т» на суму 25.0 тис.грн.
та по програмі для забезпечення виконання рішень суду на 20,0 тис.грн.

3 . СЛУХА ЛИ :
А н е н к о J1.M., начальника відділу економіки виконкому ТМР, яка ознайомила зі змістом звіту
виконкому міської ради щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного
розвитку міста Токмак за І півріччя 2017 року в частині розгляду гуманітарної комісії
(пріоритет 3: соціальний та гуманітарний розвиток, пріоритет 5: забезпечення умов для сталої
роботи організацій і установ соціальпо-культурпої сфери (охорона здоров'я, освіта, підтримка
сімей дітей та молоді, культура, фізична культура та спорт)).
ВИСТУПИЛИ:
Шаповал В.Д., заступник голови постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики
та охорони здо ро в’я, запропонував звіт виконкому міської ради щодо виконання Програми
соціально-економічного та культурного розвитку міста Токмак за І півріччя 201 7 року в частині
розгляду гуманітарної комісії підтримати і випести па розгляд сесії.
Г ОЛО СУВ АЛИ :
• За 4
• Проти 0
• Утримались 0
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ:
3.1.
Зві г виконкому міської ради щодо виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку міста Токма к за 1 півріччя 2017 року в частині розгляд} гуманітарної
комісії підтримати і винести на розгляд сесії.

4 . СЛУХАЛИ:.
Ч е р к а с о в у С . В..начальника відділу освіти, яка ознайомила зі Статутом Токмацької дитячоюнацької спортивної школи в новій редакції, зауважила, що Статут Д Ю С Ш змінено в зв'язку зі
зміною поштової адреси та приведено у відповідність чинному законодавству (добавлено розділ
«Техногенна безпека в сфері цивільного захисту»),
ВИ СТУПИЛИ:
Шаповал В.Д.. заступник голови постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної полі гики
та охорони здоров'я, запропонував рекомендувати депутатам ТМ Р затвердити Статут Токмацької
дитячо-юнацької спортивної школи Токмацької міської ради Запорізької області в новій редакції.
ГОЛ ОС УВ АЛ И:
• За - 4
• Проти 0
• Утримались - 0
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ:
4.1.
Рекомендувати депутатам ТМР затвердити Статут Токмацької дитячо-юнацької
спортивної школи Токмацької міської ради Запорізької області в новій редакції.

5 . СЛУХА ЛИ :
К о р ж О.М., начальника відділу культури, яка ознайомила з Положенням про порядок оплати
та надання пільг по оплаті за навчання в дитячих музичній та художній школах, зупинилася
детально на пунктах 3.4.1 (звільнення від оплати за навчання на 100%), 3.4.2 (зменшення оплати
за навчання на 50%) та вийшла з проханням включити до пункту 3.4.2 дітей працівників сфери
культури.
ВИСТУ ПИЛИ:
Поліщук С.В., член комісії, із зауваженням про те. що пункти 3.4.1.а) (звільняються від оплати
за навчання на 100% діти із багатодітних сімей) та 3.4.2.в) (при навчанні двох і більше учнів з
однієї сім'ї в одній школі батьківська плата встановлюється: за першого учня в розмірі 100%. за
інших 50%) суперечать один одному. Відмітила, що пункт 3.4.2.в) необхідно викласти в
редакції: «при навчанні двох учнів з однієї сім'ї в одній школі батьківська плата встановлюється:
за першого учня в розмірі 100%. за другого - 50%».

Хомічук О.І., член комісії, відмітив, що заробітна плата працівників культури невелика, тому
запропонував підтримати прохання про зменшення оплати за навчання на 50% для дітей
працівників сфери культури.
Г ОЛО СУВ АЛ И:
• За 4
• Проти 0
• Утримались 0
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ:
5.1.
Рекомендувати депутатам ТМ Р затвердити Положення про порядок оплати та надання
пільг по оплаті за навчання в дитячих музичній та художній школах зі змінами.

6. СЛУХА ЛИ :

Шаповала В.Д.. заступника голови постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної
полі тики та охорони здоров'я, який зачитав лист від виконуючого обов'язки головного лікаря KI І
«Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Тараеенка В.М., що надійшов на
ім'я голови комісії Пасевіна В.В. про сприяння у виділенні коштів для придбання в дитячий
фізіотерапевтичний кабінет апарату «Ампліпульс» за колективним проханням батьків.
ВИ СТУПИЛИ:
Степура С.А.. заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,
зазначив, що сьогодні дане питання ми не зможемо розгляну ти через відсутність профіциту
бюджету, тому запропонував залишити його розгляд на наступне засідання комісії.
ГОЛ ОС УВ АЛ И:
• За - 4
• Проти 0
• Утримались- 0
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ:
6.1.
Лист виконуючого обов'яз ки головного лікаря КП «Токмацька багатопрофільна лікарня
інтенсивного лікування» Тараеенка В.М. про виділення коштів для придбання в дитячий
фізіотерапевтичний кабінет апарату «Амплігіульс»розглянути на вересневому засіданні
постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони здоров'я
при умові перевиконання бюджету.

