
 
85 СЕСІЯ  ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

7 СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

31.01.2019                                        № 1484 

с.Щасливцеве 

  

Звіт про роботу  Постійної  комісії 

Щасливцевської сільської ради з      

питань соціально – економічного  

та культурного розвитку за 2018 рік. 

 

 

Заслухавши звіт голови Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань соціально – економічного та культурного розвитку 

Дериглазова М.В.  про роботу комісії за звітний період , керуючись ст.  26 

Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія 

Щасливцевської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити  звіт голови Постійної комісії Щасливцевської сільської 

ради з питань соціально – економічного та культурного розвитку 

Дериглазова М.В. про роботу комісії за 2018 рік 

2.Роботу Постійної комісії Щасливцевської сільської ради з питань 

соціально – економічного та культурного розвитку за 2018 рік признати  

задовільною. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради Пуляєву 

І.В  

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                                   Плохушко В.О. 

 

 

 



Звіт  

Постійної депутатської комісії з питань  

соціально-економічного розвитку 

До ведення комісії віднесено питання: 

 

-у сфері соціально-економічного і культурного розвитку,планування та 

обліку; 

-у галузі побутового,торгівельного обслуговування, громадського 

харчування, транспорту, зв’язку; 

-у галузі будівництва та благоустрою; 

-у сфері освіти,охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту; 

-в галузі оборонної роботи; 

-у сфері соціального захисту населення. 

 

       На протязі 2018 р. було проведено 7 засідань комісії, на яких були 

розглянуті:  звіти виконкому, комунальних підприємств, питання 

приєднання до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті 

місцевих громад, приєднання до ініціативи Європейського союзу « Мери 

за економічне зростання», питання подовження будівництва 

фельдшерсько-акушерського пункту в с. Генічеська Гірка, « Про 

готовність населених пунктів ради до оздоровчого сезону», про внесення 

змін до « Програми соціально-економічного розвитку сільської ради в 

2018 р.», та розробці і внесення питань до « Програми соціально-

економічного розвитку сільської ради в 2019 р.». Комісією разом з 

держрайадміністрацією вирішувались питання транспортного зв’язку, 

розкладу руху автобусів. Також комісією було ініційовано питання і 

прийняті відповідні рішення, щодо збільшення виплат до ювілейних дат 

народження мешканців громади та у зв’язку з скрутним матеріальним 

становищем або захворюванням. Активно обговорювались і приймались 

рішення з подальшого будівництва парку в с. Щасливцеве, початку 

будівництва парку та благоустрою проходів в с. Генічеська Гірка, в с. 

Щасливцеве, подовження будівництва футбольного поля, проведення 

робіт для облаштування прилеглої території клубу в с. Генічеська Гірка, 

торгівельних містечок, проведення ремонту в будинку культури в с. 

Щасливцеве, ремонтні роботи в дитсадках, подовження будівництва 

освітлення вулиць, проїздів, провулків в с. Генічеська Гірка та с. 

Щасливцеве. Результати роботи можна бачити власними очима. Всі ми 

бачимо , як йде розвиток сіл громади в соціально-економічному напрямку 

і це є робота комісії і голови сільської ради, який ініціював більшу 

частину цих напрямків розвитку і підтримав ініціативи комісії і 

мешканців сільської ради.  



       Але мушу зазнати, що не все заплановане було виконано. Тому є 

надія, що в наступному році добудується фельдшерко-акушерський пункт 

в с. Генічеська Гірка, добудується освітлення вулиць, провулків, проходів 

до моря. 

      Члени комісії активно працювали і приймали участь у роботі по 

перевірці роботи і законності встановлення підприємцями тимчасових 

споруд для ведення підприємницької діяльності, а також кафе, магазинів, 

аптек, розважальних закладів та інше на території ради. 

      Наприкінці звіту хочу зазначити, що не всі питання, що пов’язані з 

роботою комісії, розглядались на її засіданнях з різних причин, але одна з 

причин-це невиконання регламенту проведення сесій сільської ради та 

своєчасного надання проектів рішень до сесії, для вивчення її депутатами, 

та питань щодо своєчасного розгляду та підготовки проектів рішень на 

засіданнях комісії. 

 

                            Дякую за увагу 

 

 

 

 

Голова комісії                                                   М. В. Дериглазов 
 


