
ЗВІТ 

постійної  комісії з питань соціального захисту, здоров’я, освіти, культури, 

спорту, у справах сім`ї та молоді, торгівлі та побуту 

Постійна депутатська комісія Рожищенської міської ради з питань 

соціального захисту, здоров’я, освіти, культури, спорту, у справах сім`ї та 

молоді, торгівлі та побуту, створена рішенням міської ради від 26 листопада 

2015 року № 1/6 на I сесії VIІ скликання, працює у межах повноважень, 

визначених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

статус депутатів місцевих рад» та відповідно до Регламенту роботи міської 

ради і Положення про постійні комісії міської ради VIІ скликання, 

затвердженого рішенням міської ради від 26.11.2015 №1/5.   

До її складу входять 8 депутатів Рожищенської міської ради, які за 

професійною спрямованістю та досвідом роботи дають рекомендації з питань, 

що розглядаються на засіданнях. Робота постійної комісії ведеться відповідно 

до плану роботи Рожищенської міської ради.  

У засіданнях постійної комісії брали участь в середньому 70 відсотків 

депутатів від загального складу комісії. За період роботи комісії не було 

жодного випадку, щоб не відбулось заплановане засідання комісії у зв’язку з 

відсутністю кворуму. 

До головних завдань постійної комісії можна віднести: 

• вивчає та розглядає питання, пов’язані зі станом матеріально-

побутового забезпечення та потребами соціально незахищених верств 

населення; 

• вивчає та розглядає питання, пов’язані з реалізацією в місті державної 

політики у галузі фізичної культури, спорту та туризму, у сфері поліпшення 

становища сім’ї, жінок, молоді та дітей, забезпечення здорового всебічного 

розвитку молоді та дітей; 

• готує висновки щодо питань, пов’язаних з забезпеченням контролю за 

дотриманням правил торгівлі, здійснення заходів вдосконалення торгівельного 

обслуговування населення; 

• вивчає та розглядає питання, пов’язані з реалізацією державної політики 

в галузі освіти в межах своїх повноважень. 

За звітний період комісією проведено 7 засідань, на яких розглянуто 18 

питань. Прийняття відповідних рекомендацій відбувалися за активної участі 

всіх членів комісії. 

На засіданнях постійної комісії розглядаються питання, що стосуються 

діяльності закладів дошкільної освіти міста Рожище, в тому числі аналіз 

фінансово-господарської діяльності, питання затвердження Статутів, 



призначення керівників закладів дошкільної освіти згідно з чинним 

законодавством.  

В 2017 році було затверджено у новій редакції «Положення про порядок 

присвоєння звання «Почесний громадянин міста Рожище» та за клопотанням 

Рожищенського районного  об’єднання учасників АТО було присвоєно 

(посмертно) звання Почесного громадянина міста Рожище Плоцедиму О.О. 

В рамках Програми підтримки книговидання місцевих авторів на 2016-17 

рр. комісія рекомендувала підтримати видання книги  Миколи Вавренчука  

«Вірні присязі. Нариси  визвольної боротьби у Рожищенському районі», в 

результаті було профінансовано видання 33-х примірників книги. 

На засіданнях комісії також розглядаються кадрові питання щодо 

працівників апарату виконавчого комітету Рожищенської міської ради. 

Постійно розглядаються звернення громадян та установ, підприємств 

щодо питань, що відносяться до компетенції комісії. 

Також постійною комісією вивчалось питання щодо розроблення та 

затвердження Статуту територіальної громади міста Рожище. 

В цілому вважаю, що постійна депутатська комісія з питань соціального 

захисту, здоров’я, освіти, культури, спорту, у справах сім`ї та молоді, торгівлі 

та побуту працює злагоджено, оперативно і професійно. Тому, користуючись 

нагодою, хочу подякувати всім членам постійної комісії за роботу та 

відповідальне ставлення при розгляді питань, які виносяться на обговорення. 

 

Олександр Моргун, голова постійної комісії                                                   

 

 


