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Про звіт голови районної ради
На підставі пункту 17 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та заслухавши звіт голови районної ради,
районна рада
ВИРІШИЛА:
Звіт голови районної ради про роботу Маловисківської районної ради за звітний період
взяти до відома.

Голова районної ради

С.Сосновська

Звіт голови районної ради
про роботу Маловисківської районної ради за звітний період
Шановні депутати та запрошені!
Сьогодні я, виконуючи вимоги статті 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», звітую перед вами про свою діяльність за період роботи ради
сьомого скликання з 20 грудня 2016 року по 24 листопада 2017 року і хотіла б
проаналізувати, що вдалося зробити позитивного і над вирішенням яких проблем
необхідно працювати надалі, які корективи до наших планів необхідно внести.
Коротко характеризуючи роботу районної ради, хочу зазначити, що наш
представницький орган працював стабільно і послідовно, забезпечуючи розвиток
Маловисківщини за пріоритетними напрямками, вирішуючи поточні питання життя
громадян і місцевих громад. Разом із вами ми прагнули організувати роботу так, щоб рада
якомога повніше та ефективніше виконувала свої обов’язки, передбачені чинним
законодавством, і головне – компетентно приймала відповідні рішення.
Законність, демократичність, колегіальність, прозорість, – це ті принципи роботи,
без яких діяльність органу місцевого самоврядування неможлива. Як голова ради, я
прагнула організувати роботу так, щоб рада діяла законно, конструктивно і послідовно в
межах Конституції і, в першу чергу, статті 19, законів України, Регламенту, із врахуванням
інтересів виборців, дотримуючись прийнятих рішень.
У своїй діяльності я керувалася демократичними засадами, а своїм обов’язком
вважала забезпечення того, щоб кожен депутат у цій сесійній залі, незалежно від
політичної орієнтованості, міг висловити свою думку; мав рівні можливості щодо участі у
дискусіях, обговоренні проектів рішень, які готуються для розгляду радою. Отже,
пріоритетом для мене, як голови районної ради, було те, щоб рішення ухвалювались після
їхнього попереднього, ґрунтовного обговорення на засіданнях постійних комісій, фракцій,
депутатських груп, президії.
Загалом, робота ради була публічною, процеси – прозорі. Рада працювала так, щоб
виборець знав про прийняті рішення і про діяльність представницького органу влади, а всі
проекти рішень проходили попереднє обговорення.
Районна рада 7 скликання чітко дотримується вимог Закону України «Про доступ до
публічної інформації». Питання порядку денного за 20 робочих днів розміщуються на
офіційному сайті, що дає можливість депутатам ради та громадськості завчасно
ознайомитися з проектами рішень, щоб внести свої пропозиції. Також наш самоврядний
орган одним із перших в Україні почав приймати рішення в режимі відкритого поіменного
голосування, а їхні результати оприлюднювати на офіційному веб-сайті Ради в день
голосування, для цього була придбана і встановлена система «Рада Голос», та на шпальтах
районної газети «Маловисківські вісті».
Сесії ради проводяться відкрито, із забезпеченням вільного доступу громадян.
Шановні друзі!
Основною формою роботи районної ради є проведення пленарних засідань та
засідань постійних комісій. У звітному періоді проведено 5 пленарних засідань. На них
розглянуто 82 питань, по яких ухвалено відповідні рішення.
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Серед них питання :
- щодо затвердження 18 цільових програм та програми соціально-економічного
розвитку району на 2017 рік та звіти про їх виконання;
- Про районний бюджет на 2017 рік, звіти про виконання та уточнення районного
бюджету;
-Про приймання цілісного майнового комплексу Маловисківської загальноосвітньої
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради до спільної власності
територіальних громад сіл, селища і міста Маловисківського району;
- Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
населених пунктів та технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних
ділянок;
- Про погодження подовження терміну перебування на посадах керівників освіти та
охорони здоров’я;
- Про підготовку господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період
2017-2018 років;
- Про утворення Інклюзивно – ресурсного центру Маловисківської районної ради
Кіровоградської області;
- Питання щодо використання майна спільної власності територіальних громад
району;
та багато інших.
За дорученням депутатів районної ради, підготовлено та направлено за
належністтю звернення щодо формування госпітальних округів та роботи сільських
відділень поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта».
Підготовлено та направлено два депутатські звернення:
−
депутата районної ради Шваюка В.Р.
до начальника
Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області та заступника
Знам'янської
місцевої прокуратури прокуратури стосовно випадків
незаконної порубки лісопосадок та неспроможність правоохоронної системи
зупинити ці правопорушення:
−
депутата районної ради Юрченка В.Ф. до представника
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у
Кіровоградській област стосовно забезпечення технічними можливостями
повного переходу на цифровий формат телевізійного мовлення на території
населених пунктів району.
У міжсесійний період робота спрямовувалася на попередній розгляд питань, що
виносилися на сесії, на засіданнях постійних комісій, президії ради.
Постійні комісії районної ради діють згідно з планом роботи та діючим положенням
. Засідання всіх постійних комісій проводяться відкрито і гласно.
Проведено чотири спільні засідання постійних комісії, на яких розглянуто 68
питань.
Багато питань порядку денного сесій попередньо розглядалось в постійних
комісіях районної ради.
Головним напрямком в роботі постійної комісії з питань бюджету, власності та
інвестиційної діяльності (голова - Карюкова Ганна Романівна), було формування
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бюджету району та здійснення контролю за його ефективним використанням, управління
майном спільної власності (оренда, відчуження, списання, методика розрахунку орендної
плати) та інші. У звітному періоді комісія провела 16 засідань, на яких розглянула 55
питання.
У активній співпраці із освітніми закладами та закладами охорони здоров’я і
культури працює постійна комісія з соціальних та гуманітарних питань, очолювана
депутатом районної ради Ткаченком Олександром Анатолійовичем. За звітний період
відбулося 2 засідання постійної комісії, на яких було розглянуто ряд питань
функціонального профілю, а саме: про погодження кандидатур на посади директорів
загальноосвітніх шкіл району, про стан охорони здоров’я на території району, депутатські
звернення депутатів районної ради, про реорганізацію загальноосвітніх навчальних
закладів. тощо. Всього комісією розглянуто 8 питання.
Постійна комісія з питань земельних відносин та розвитку промисловості на чолі
з депутатом Шваюком Василем Романовичем провела 2 засідання, розглянула 6 питань.
Основні питання розглянуті даною комісією – це затвердження технічних документацій з
визначення нормативно-грошових оцінок земельних ділянок, що надаються в оренду
фізичним та юридичним особам, погодження надання спеціального дозволу на
користування надрами.
6 питань розглянула на своїх засіданнях постійна комісія з питань діяльності
ради, запобігання та протидії корупції, яку очолює депутат районної ради Федченко
Юрій Леонідович. Відбулося у звітному періоді 6 засідань цієї комісії. Специфіка роботи
комісії передбачає вирішення питань, що стосуються правопорядку та охорони
громадського порядку у районі, про обрання членів редакційної колегії районної газети
«Маловисківські вісті», про нагородження, про затвердження списку присяжних
Маловисківського районного суду, утворення тендерного комітету тощо.
Шановні колеги!
Звертаю вашу увагу на те, що відповідно до статті 16 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад» усі депутати мають прозвітуватись перед виборцями про свою
роботу у раді та по виконанню рішень ради і доручень як ради, так і виборців та
проінформувати раду про результати обговорення звітів, зауважень та пропозицій,
висловлених виборцями на адресу ради та її органів.
Сьогодні ми приймемо рішення «Про орієнтовні строки проведення звітів
депутатів Маловисківської районної ради сьомого скликання», яке визначає
орієнтовні строки проведення звітів депутатів Маловисківської районної ради
сьомого скликання перед виборцями з 1 грудня 2016 року по 15 грудня 2017 року. Вже
узгоджено ці строки з датами проведення звітів керівників органів місцевого
самоврядування і повідомимо вас про дату проведення відкритих зустрічей з
громадянами на відповідних територіях.
У звітному періоді проведено 5 засідань президії, на яких розглянуто 8 питань
щодо обговорення плану роботи районної ради, підготовки та проведення пленарних
засідань ради, окремі питання щодо формування порядку денного.
Вагомим важелем позитивного впливу на усі складові діяльності органів
представницької влади району слугує Координаційна рада з питань місцевого
самоврядування, що діє при голові районної ради. Протягом звітного періоду,
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проведено 6 її засідань , з них - 3 виїзні, що відбулися на території нашого району. На
них розглянуто 27 питань.
У 2017 році на території нашого району відбулися виїзні засідання Координаційних
ради з питань місцевого самоврядування при головах Шполянської та Богородчанської
районних рад, а минулого місяця - засідання Координаційної ради з питань місцевого
самоврядування при голові Кіровоградської обласної ради.
Метою цих засідань було вивчення позитивного досвіду роботи колег з питань
утримання об’єктів соціальної сфери, соціального і економічного розвитку територій в
умовах реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади.
За результатами засідань, спільно з районною державною адміністрацією,
підписано чотиристоронню Угоду щодо співпраці в економічній, соціальній, культурній
і освітянській сферах з Богородчанською районною радою та райдержадміністрацією.
Символічним знаком дружби двох районів стала висадка дерев на Алеї Дружби. Гості мали
можливість побувати на 26 – му Всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокально-хорового
мистецтва “Калиновий спів” в місті Кропивницькому, в якому брав участь член делегації керівник народного аматорського хору «Карпатські джерела» Богородчанського районного
палацу культури Володимир Канюк. Богородчани відвідали історичні пам’ятки обласного
центру, театр ім. Кропивницького та державний музей-заповідник І.Тобілевича (КарпенкаКарого) “Хутір Надія”, злинське урочище «Каскади», яке вразило їх своє красою і
неповторністю .
В рамках реалізації цієї Угоди, обдарована учнівська молодь нашого району мала
можливість літнього оздоровлення в дитячому лікувально-оздоровчому таборі «Сокіл»,
який знаходиться в одній з мальовничих долин Івано – Франківської області, а
представники художньої самодіяльності району взяли участь в Всеукраїнському
фольклорно-етнографічному фестивалі «Саджавське намисто», що відбувся у селі
Саджава Івано – Франківської області.
Перебуваючи на Івано-Франківщині, нас зацікавив досвід колег з Богородчанського
району щодо налагодження співпраці з міжнародними організаціями по залученню
інвестицій, фінансово-технічної допомоги в розвиток інфраструктури різних галузей
економіки. Ми зараз працюємо над цими питаннями.
11 травня поточного року в рамках угоди про співпрацю в економічній,
соціальній, культурній і освітянській сферах між Маловисківською та Шполянською
районними радами відбулося виїзне засідання Координаційних рад з питань місцевого
самоврядування при головах Маловисківської та Шполянської районних рад на
території Маловисківського району. Темою робочої зустрічі було визначено питання
«Діяльність органів місцевого самоврядування в умовах реформування територіальної
системи влади, децентралізації влади, об’єднання громад в нових умовах міжбюджетних
відносин».
Делегація Шполянського району мала можливість практично ознайомитись з
роботою закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення. перебуваючи в
Маловисківській центральній районній лікарні, районному Територіальному центрі
соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
Перебуваючи на територіях Великовисківської, Оникіївської, Лозуватської
сільських рад, гості району мали можливість ознайомитись з діяльністю органів місцевого
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самоврядування в умовах реформування територіальної системи влади, роботою місцевих
закладів охорони здоров’я, освіти, культури та ознайомитись з роботою ДП «Оникіївське
лісове господарство.
У рамках угоди про співпрацю, з метою обміну досвідом у сфері освіти, делегація
директорів загальнооосвітніх шкіл нашого району на чолі з заступником голови РДА Л.
Синчук відвідали загальноосвітні заклади Шполянщини. Крім того, окремі педагогічні
колективи відвідали своїх шполянських колег з метою набуття позитивного досвіду у
питаннях огранізації навчального процесу і вже використали його під час підготовки до
відкриття шкіл до навчального року.
На моє глибоке переконання, такі зустрічі представників різних регіонів дозволяють
краще пізнати та зрозуміти один одного, сприяють зближенню жителів різних регіонів та
зміцненню єдності в нашій державі.
Шановні друзі!
Упродовж звітного року продовжувалась робота з реалізації наданих
Конституцією і законами України повноважень щодо управління майном спільної
власності територіальних громад району.
Всього до спільної власності територіальних громад сіл та селищ району входить 68
об’єктів, з них - 19 закладів освіти, 33 заклади охорони здоров’я, 5 закладів
культури та інші об’єкти.
Завдяки тісній співпраці місцевих рад і за рахунок коштів районного, міського,
селищного та сільських бюджетів на належному функціонує районна комунальна
установа «Трудовий архів», у якій знаходиться 113 фондів, а це 17726 одиниць
документів з особового складу ліквідованих установ, підприємств, організацій різних форм
власності. Установою надаються довідки про підтвердження стажу роботи, пільгового
стажу, розміру заробітної плати та прийому і звільнення громадян.
Шляхом часткового вирішення питань забезпечення роботи комунальних установ
та підприємств району, а також надходження додаткових коштів до районного бюджету є
передача в оренду приміщень та іншого індивідуально визначеного майна, що не
використовується установою чи підприємством. Виготовлено технічні паспорти на
вісім загальноосвітніх шкіл району на загальну суму 18,5 тис.грн. (Мануйлівське
Хмелівське НВО, Плетеноташлицька, Розсохуватська, Мар'янівська, Оникіївська,
Великовисківська, Лозуватська ЗШ).
Фізичним і юридичним особам здано в оренду 644,71 кв. м приміщень за які
отримано за рік 267690,07 грн орендної плати, з них до районного бюджету сплачено
78267,00 грн. Кошти за оренду приміщень надходять на рахунки комунального
підприємства
«Маловисківський
комунальник»
і
використовуються
для
обслуговування та поточного і капітального ремонтів приміщень спільної власності
територіальних громад району.
За звітний період підприємством виконані роботи:
− облаштовано територію районної ради новим євро забором та замінено двоє
воріт;
− заасфальтовано дві площадки у дворі районної ради;
− облаштувано клумбу та висаджено саджанці на створеній алеї Дружби;
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− в приміщенні фінансового управління проведено заміну ввідного кабелю та
облаштовано електрощитову;
− на другому поверсі фінансового управління встановлено 6 кондиціонерів;
− в приміщенні районної бібліотеки облаштовано кабінет під створення музею
на честь Бровченка В.Я., проведено ремонт для облаштування кабінету
спеціаліста, придбано та встановлено двоє металопластикових дверей в
приміщенні бібліотеки;
− в кабінетах райдержадміністрації на I поверсі приміщення районної ради
замінено підлогове покриття;
− проведено облаштування східців в приміщенні районної ради;
− облаштовано клумби перед входом до адміністративного приміщення районної
ради ;
− проведено ремонт трьох кабінетів на 2 - му поверсі адміністративного
приміщення управління агропромислового розвитку;
− придбано саджанці для облаштування внутрішнього двору районної ради, тощо.
Бюджетні установи орендують 2471,9 кв.м приміщень, орендна плата становить 1
грн. в рік за орендовану площу згідно законодавства України.
Шановні депутати!
Упродовж звітного періоду до районної ради надійшло , біля 100 звернень від
юридичних осіб та громадян. Виконавчим апаратом направлено юридичним, фізичним
особам, громадським організаціям, політичним партіям, правоохоронним органам 616
листів.
Головою районної ради видано 129 розпоряджень з різних сфер діяльності.
Мною, як головою ради та очолюваним мною виконавчим апаратом, створюються
умови для реалізації прав громадян на письмові та усні звернення. Проводилася
систематична робота із зверненнями громадян. Здійснюються заходи щодо
удосконалення цієї роботи в межах чинного законодавства. Визначені дні та години
прийому громадян керівництвом ради. Звернення детально вивчаються та розглядаються
відповідно до чинного законодавства, надсилаються за необхідності для вирішення
відповідним органом. На адресу районної ради надійшло 11 запитів щодо отримання
публічної інформації, володільцем якої є районна рада. За результатами розгляду,
запитувачам надана відповідна інформація.
В силу вимог чинного законодавства України та особливостей нашої щоденної
роботи діяльність районної ради тісно пов’язана з діяльністю райдержадміністрації. Ми
всі розуміємо, що лише в тісній співпраці ми можемо досягти покращення соціальноекономічного розвитку району. Сьогодні усі без винятку питання забезпечення
життєдіяльності
народногосподарського
комплексу
Маловисківського
району
розглядаються, аналізуються та розв’язуються спільно і зважено, на засадах суто ділового
підходу, взаєморозуміння та взаємної поваги. Це є вирішальним фактором оцінки
діяльності, як окремих гілок влади, так і їх співпраці.
Я переконана, що тільки спільними зусиллями ми досягнемо намічених цілей і
впораємося з тими завданнями, які ми обіцяли вирішити нашим виборцям.
Значну увагу ми з вами приділили освіті, культурі і медицині.
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Одним з ключових моментів забезпечення рівного доступу до якісної освіти є
створення ефективної мережі та достатньої інфраструктури навчальних закладів,
ефективної системи управління та раціонального використання бюджетних коштів.
У минулому році ми створили Хмелівське навчально-виховне об'єднання та два
навчально – виховні комплекси на базі Злинської і Якимівської шкіл.
У поточному році проводиться значна робота по зміцненню матеріальнотехнічної бази навчальних закладів. З районного бюджету використано 4 млн. 548
тис.152грн коштів по загальному фонду на такі видатки:
- Оплата праці спеціалістів, робітників та технічного персоналу закладів освіти.
- Підвіз учнів до шкіл, ремонт шкільних котелень та котлів;
- Оновлення меблів дошкільного відділення Мануйлівського;
- Заміна вікон та дверей Оникіївської ЗШ І-ІІІ ст.(7 шт.).
- Харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій;
- Поточний ремонт дошкільного відділення Мануйлівського НВК
- Оплату послуг (телефон, Інтернет, підготовка кадрів, послуги з ремонту автобусів
та інші послуги, крім комунальних);
- Оплата енергоносіїв;
- Придбання путівок до оздоровчого табору «Сокіл».
-

Із спеціального фонду виділено 1млн 960 тис. 405 грн, які використано на:
придбання електроплити для Копанської ЗШ І-ІІ ст.;.
капітальний ремонт класу трудового навчання Якимівського НВК ;
капітальний ремонт покрівлі Оникіївської ЗШ І-ІІІ ст;
капітальний ремонт спортивного залу Плетеноташлицької ЗШ І-ІІІ ст. (з яких
300 000 грн. кошти Плетеноташлицької ЗШ І-ІІІ ст.);
встановлення 2-х ігрових майданчиків в Якимівському та Злинському НВК;
встановлення котла опалення в Мар»янівській ЗШ І-ІІІ ст;
заміна виробничого обладнання в харчоблоках закладів освіти (мийки, столи тощо).

Крім того, у звітному періоді було здійснено реконструкцію частини будівлі
Злинського та Якимівського НВК під ДНЗ на що витрачено:
- 1 144 900 грн. з районного бюджету та 261 000 грн. з бюджету Злинської сільської
ради для Злинського НВК,
- 707 180 грн. з районного бюджету, 437 388 грн. з державного бюджету, 150 000
грн. з бюджету Нововознесенської сільської ради та 267 000 грн. з бюджету Якимівської
сільської ради.
Для відмінного та ефективного функціонування новостворених НВК було виділено
245244,00 грн, на які придбано:
- меблі (ліжка, шафи, столи, стільці, м’які меблі та ігрові меблі);
-матраци, ковдри, подушки та нову постільну білизну;
- Килимове покриття, посуд, штори, карнизи та інше;
- 2 холодильники та 2 пральні машини.
Медичні послуги в районі надають три заклади - Маловисківська центральна
районна лікарня, Центр первинної медико-санітарної допомоги та Смолінська
спеціалізована медсанчастина №17. Субвенції, що надходять з державного бюджету лише
частково забезпечують видатки на утримання галузі. На початку бюджетного року
ситуація була ускладнена ще й тим, що районний бюджет на 2016 рік формувався з
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урахуванням утворення об’єднаної територіальної громади і розмежуванням видатків на
утримання. Крім того, не передбачалося фінансування видатків вторинної ланки надання
медичної допомоги. У січні цього року виникали ускладнення щодо виплати навіть авансу
працівникам як районної лікарні так і спеціалізованої медсанчастини. Завдяки тому, що у
процесі виконання районного бюджету було знайдено компроміси щодо фінансування
видатків на утримання установ, ми змогли перерозподілити бюджетні кошти і виділити
додатково на охорону здоров’я кошти у розмірі 8 млн 300 тис грн., які були направлені на
фінансування видатків з оплати праці медичних працівників Смолінської МСЧ. Хочу
підкреслити, що це стало можливим лише завдяки тісній співпраці депутатського корпусу
районної ради з районною державною адміністрацією.
Така ж ситуація з фінансування галузі повторилась у 2017 році через невирішені
питання з власністю Смолінської СМЧ №17 - до цього часу заклад знаходиться у
державній власності.
У звітному періоди за кошти районного і обласного бюджетів у центральній
районній лікарні відкрито і обладнано дві палати гемодіалізу.
У вересні поточного року на території Оникіївської сільської ради пройшли обласні
змагання серед голів об’єднаних територіальних громад сіл і селищ, сільських,
селищних голів і старост, депутатів сільських, селищних і районних рад. На змагання
прибуло 10 команд з усієї області. Кожна з команд учасниць гарно показала себе у різних
видах спорту.
Спортиві змагання – це важлива подія для нашої команди. Ми вміємо відстоювати
свої позиції не тільки на робочих місцях, а й проявляти наполегливість у спортивній
боротьбі. І наше суперництво в спартакіаді було цьому ще одним підтвердженням, адже
Маловисківський район – згуртований, сильний і загартований.
На обласній спартакіаді наша команда здобула такі призові місця:
- Ткаченко Н. П.(представник Миролюбівської сільської ради) - ІІІ місце з тенісу
настільного серед жінок;
- Волошановський В. М.(депутат районної ради)- ІІ місце з більярду.
- Шевченко О. І.(депутат Плетеноташлицької сільської ради)- І місце з дартсу.
- Новур М. В. (представник Оникіївської сільської ради) – І місце з гирьового
спорту.
- Малюга В. М. (депутат Оникіївської сільської ради), Жовтило Л. Б. (депутат
районної ради), Савенко В. А. (Розсохуватський сільський голова ), Яриш О. М. (депутат
Злинської с. р.), Майдебура С. В. (Хмелівський сільський голова), Воєвода О. П. та Склифус
С. М. (представники Оникіївської с. р.) - вибороли І місце з волейболу.
Проведення таких змагань дає змогу залучити до занять фізичною культурою і
спортом, організації активного відпочинку, розвиток найбільш популярних видів спорту та
пропаганди здорового способу життя.
Протягом року завдяки коштам, що виділяються на районну Програму розвитку
культури і туризму значно покращено матеріально - технічну базу закладів.
Мережа закладів культури району складає 50 одиниць: 1 районний будинок культури,
1 селищний клубний заклад, 25 сільських клубних закладів, 1 районна бібліотека, 2
селищні бібліотеки, 17 сільських бібліотек, 1 музей, 2 початкові спеціалізовані мистецькі
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навчальні заклади , 8 народних колективів, 4 краєзнавчих музеї , що працюють на
громадських засадах ( с. Злинка, Хмельове, Розсохуватка , смт Смоліне ).
На державному обліку знаходиться 45 пам’яток історії та 9 пам’яток археології, 4
пам’ятки архітектури. Виявлено також нові об’єкти археологічної спадщини (курганів) на
території Злинської сільської ради, що потребують державного обліку. Районний будинок
культури та районна бібліотека є організаційно-методичними центрами клубних та
бібліотечних закладів.
На виконання заходів районної Програми розвитку культури на 2016 -2017 роки
з районного бюджету освоєно 435,2 тис.грн.. В тому числі
для музею історії
Маловисківського району придбано меблів та вітрин на суму 263 ,991 грн.., встановлено
охоронну сигналізацію на суму 13 тис. грн., костюмів для Маловисківського РБК – 17 ,816
тис.,грн., музичних інструментів для Смолінської ШЕВ – 5,5 ти. грн., барабанну установку
для Великовисківськїої ШЕВ – 10,5 тис.грн., на організацію Всеукраїнських, обласних,
районних культурно-мистецьких заходів використано 46 тис.грн..
Всього з місцевих бюджетів та інших джерел на удосконалення матеріально-технічної
бази закладів культури та проведення масових заходів освоєно 835,847 тис.грн., в тому
числі:
1.Капітальні ремонти - 465, 37тис. грн.: (Великовисківський СБК – 195 тис.грн.;
Оникіївський СБК – 6 тис.грн.; Плетеноташлицький СБК – 220,5 тис.грн.;
Новопавлівський СК – 43 ,87 тис. грн. )
2.Поточні ремонти приміщень та кімнат закладів культури за рахунок місцевих
бюджетів на суму 306,527 тис. грн.: (Маловисківський РБК – 4,5 тис грн.; музей історії
Маловисківського району – 5, 46 грн.; Березівський СБК – 0,3 тис.грн.; Миролюбівський 2,0 тис.грн., Смолінська та Великовисківська ШЕВ – 14 , 367 грн.; Великовисківський СБК
– 195,0 тис.грн.; Гаївський СБК 10 ,0тис.грн.; Мануйлівський СБК – 21,0 тис.грн.;
Новогригорівський СБК – 40 ,2 тис. грн.; Оникіївський СБК – 4 ,8 тис грн.; Копанський СК
– 6,0 тис.грн. сільська бібліотека; Лозуватський СБК- 1,0 тис.грн.; Пасічниківський СК –
1,2 тис.грн.; Новокраснівський СК – 0,7 тис.грн. )
3. Заходи з енергозбереження на суму 17,45 тис.грн.: (Лозуватська сільська
бібліотека – 11,0 тис.грн.; Мануйлівська сільська бібліотека – 6,45 тис грн)
4. Придбано обладнання, костюми на суму 46,5 тис.грн.: (Миролюбівський СБК барабана установка – 10,5 тис.грн.; Мануйлівський СБК- костюми - 6,9 тис.грн.;
Новогригорівський СБК – костюми- 14,0 тис.грн.;Плетеноташлицький СБК – костюми
15,0 тис.грн.)
5. Організовано масові заходина суму 184,5 тис.грн.: (Смолінський СБК – 35,7
тис.грн.; Березівський СБК – 3,2 тис.грн.; Великовисківський СБК – 45 тис.грн.; Злинський
СБК – 20,0 тис.грн.; Миролюбівський СБК – 3,0 тис.грн.; Лозуватський СБК – 3,2
тис.грн.; Мануйлівський СБК – 2,0 тис.грн.; Мар»янівський СБК – 7 тис.грн.;
Новогригорівський СБК – 3,0 грн.; Оникіївський СБК – 12 тис.грн.; Розсохуватський СБК
– 21 тис.грн.; Хмелівський СБК – 15,8 тис.грн.; Якимівський СБК – 3,0 грн.; Диминський
СК – 1,5 тис.грн.; Копанський СК – 4,0 тис.грн.; Нововознесенський СК – 3,0 тис.грн.;
Новопавлівський СК – 1,5 тис.грн.; Новопетрівський СК – 06 тис.грн..)
В районі щороку реалізується 11 районних культурно-мистецьких проектів:
− (концертний проект «Творчі зустрічі»;
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обмінний концертний «Дивосвіт аматорського мистецтва Маловисківщини»;
свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти»;
районне свято хореографії «На крилах танцю»,
конкурс талановитої та обдарованої молоді «Зелен клен»;
районний огляд-конкурс вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів»;
фестиваль-конкурс української пісні «Співуча Вись»;
− конкурс різдвяної обрядової пісні «Різдвяні дзвіночки»;
− виставковий «Українська майстерня» та краєзнавчий «Обрії рідного краю;
− інформаційно-просвітницький «Історичні події та знаменні дати України в
хроніках документального кіно».)
−
−
−
−
−

За підсумками діяльності щорічно в районі
колективів клубних закладів.

проходять творчі звіти аматорських

Протягом року взято участь у 10-ти фестивалях та конкурсах:
а) міжнародного та всеукраїнського рівня.
− (Міжнародний фольклорно-етнографічний фестиваль «Саджавське намисто»
(Новогригорівський та Розсохуватський СБК).
− Всеукраїнський фестиваль камерної та симфонічної музики „Травневі музичні
зустрічі” (Смолінська ШЕВ І-ІІІ місця).
− Всеукраїнський фестиваль-конкурс „Нейгаузівські музичні зустрічі” (Смолінська,
Великовисківська ШЕВ – І-ІІІ місця).
− Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народних музичних інструментах
„Провесінь”(Смолінська, Великовисківська ШЕВ - І-ІІІ місця).
− Всеукраїнський фестиваль вокально-хорового мистецтва „Калиновий спів”
(Маловисківський РБК - ІІІ місце, Смолінська ШЕВ – ІІ місце).
− Всеукраїнський конкурс на участь у проекті Української бібліотечної асоціації
«Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в
бібліотеках» ( Маловисківська районна бібліотека – І місце).
− Всеукраїнський конкурс учнівської творчості з образотворчого мистецтва
Великовисківська ШЕВ – ІІ- ІІІ місця).
− Міжнародна агропромислова виставка «АГРОЕКСПО»( фольклорний колектив
«Берегиня» Оникіївського СБК).
− Центрально-Український музейно-туристичний фестиваль ( Музей історії
Маловисківського району).
− Всеукраїнський конкурс юних любителів книги "Книгоманія» (Маловисківська
районна бібліотека)
б) обласного рівня:
− Обласний огляд-конкурс аматорських театральних колективів „Театральна весна
Кіровоградщини” Маловисківський РБК, Гаївський РБК).
− Обласний конкурс для учнів ПСМНЗ «Веселкові фарби»(Великовисківська ШЕВ).
− Обласне свято фольклору „Невичерпні джерела” (фольклорний колектив
«Берегиня» Оникіївського СБК,народний аматорський фольклорний колектив
«Калиновий спів» Новогригорівського СБК).
− Обласне свято духовного співу „Молюсь за тебе, Україно”
− Обласна виставка образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва
„Калиновий спів”.
− Обласна виставка образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.
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− „Торжество благодаті, сумління, таланту”.
− Обласна виставка робіт майстрів образотворчого та декоративно-ужиткового
мистецтва «Мистецькі традиції «Дивосвіту».
− Обласна виставка «Сувеніри Кіровоградщини».
− Відкрите свято фольклору «Скарбниця степового краю» ( народний аматорський
фольклорний колектив «Калиновий спів» Новогригорівського СБК).
− Обласна туристична виставка «Зелений туризм Кіровоградщини)».
В рамках районного виставкового проекту «Українська майстерня» експонувалося 7
виставок
майстрів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва та
гастрономічних .
− («Весняний передзвін Великодніх барв».
− Виставка хусток «Дивограй української хустини» та показ автентичного і
сучасного українського вбрання.
− Виставка ляльок «Лялька від бабусі до онуки» .
− Гастрономічна виставка «Є вареники у хаті – в Україні все гаразд».
− Виставка флористики та гастрономії «Щедра осінь дарами чарує».
− Виставка робіт майстрів у японському стилі «Світ країни, де сходить сонце».
− Виставка образотворчого мистецтва місцевих художників-аматорів В.Шевцова,
О.Привалова, О.Рудого.)
В 2017 році звання «народного» підтверджено Смолінським народним аматорським ВІА
«Перевесло», народним аматорським театральним колективом Маловисківського РБК,
народним аматорським колективом Гаївського СБК.
Станом на 01.10.2017 року клубними закладами району організовано та проведено
322 культурно-мистецьких заходів. (в тому - районним будинком культури – 50).
Протягом 2017 року бібліотечними закладами району проведено 430 масових заходів
(серія патріотичних заходів, вуличні акції, свята, лекції, бесіди, пізнавальні ігри, диспути,
спортивні заходи, творчі майстерні, флеш-моби, конкурси тощо) в межах та поза межами
бібліотек, їх відвідало – близько 20000 осіб.
За 9 місяців 2017 року до книжкового фонду бібліотек району надійшло –1583
примірників на суму 87,845 тис.грн.З них придбано на суму 20,0 тис.грн., подаровано –
25,0 тис.грн.. До книжкового фонду районної бібліотеки надійшло – 663 примірника на
суму 37,829 тис. грн..
Книжковий фонд становить:
− районної бібліотеки - 48261 примірників
− сільських бібліотеках - 215277 примірників
Краєзнавчу, пошукову роботу проводить музей історії Маловисківського району ,
досліджуючи історію краю, зберігаючи для нащадків пам’ятки історії та культури .
Власними силами працівників музею та громадськості завершено оформлення експозицій
в 3-х кімнатах музею. Виготовлено 6 видів буклетів музейного спрямування.
У районі діють шість туристичних маршрутів
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(«Стежками
рідного
краю»;
«Дендрарій
ім.
Єрмолаєва»;
«Каскади»;«Партизанськими шляхами»; «Церкви Маловисківщини»; «Славетний
генерал з почуттям гідності О.В. Самсонов» та зелена садиба з апітуризму
«Миролюбівська ») .
Розроблено туристичний маршрут «Шляхами бойової слави», оновлено туристичні
маршрути «Історія Маловисківського краю та відпочинок на Каскадах», «Стежками
рідного краю».
Укладено 14 охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини з Оникіївською,
Плетеноташлицькою, Копанською сільськими радами. На території Злинської сільської
ради проводиться підготовча
робота по встановленню
власників (користувачів)
земельних ділянок на предмет укладання охоронних договорів на 43 щойно виявлені
об’єкти археологічної спадщини (кургани).
11 жовтня 2017 року організовано та проведено районний виїзний семінар практикум з охорони культурної спадщини і туризму на тему «Облік об’єктів культурної
спадщини, музейної справи і розвиток сільського зеленого туризму».
Розроблено та виготовлено 4 буклети туристичного напрямку, а саме: «Стежками
рідного краю» (туристичний маршрут №2), «Видатні люди Маловисківщини. Перебийніс
Г.М.», «Шляхами бойової слави» (туристичний маршрут №3), «Бровченко В.Я. Творчість
наших земляків».
Жителі чотирьох сільських рад району мали змогу насолоджуватись виставами у
виконанні народного аматорського театру районного будинку культури.
Народна аматорська хорова капела районного будинку культури гідно
представила наш регіон на XXV Всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокально-хорового
мистецтва «Калиновий спів», що проходив в обласному центрі, а 29 листопада 2016 року
підтвердила звання «народна».
Шановні присутні!
− Відповідно до ухваленого районною радою рішення «Про районні відзнаки»
у період з листопада 2016 року з нагоди професійних та ювілейних дат,
державних свят та свят територіальних громад району, ветеранам війни та
праці, учителям, соціальним працівникам, правоохоронцям, працівникам
апаратів місцевих рад, депутатам районної і місцевих рад та багатьом іншим
гідним Маловищанам було вручено:
− 24 Почесних грамот районної ради і районної державної
адміністрації,
− 113 Почесних грамот районної ради,
− 21 Грамота районної ради
− 36 Подяк районної ради .
З нагоди Дня Збройних Сил України у грудні минулого року та з нагоди Дня
захисника України у поточному році, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті
державного
суверенітету та
територіальної
цілісності
України,
учасникам
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антитерористичної операції вручено медаль «Ветеран війни – учасник бойових дій» та
грошову винагороду. Для цього, в рамках районної програми загальнорайонних заходів
на 2016 - 2020 роки, було використано близько 50,0 тис.грн. 155 учасників АТО
отримали медалі «Ветеран війни – учасник бойових дій» та 136 - грошову винагороду.
Шановні депутати!
Виконавчим апаратом постійно надається практична та методична допомога
органам місцевого самоврядування району, її посадовим особам. Працівники виконавчого
апарату сприяють вирішенню питань навчання селищного, сільських голів, секретарів рад
та інших посадових осіб рад у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій обласної ради та облдержадміністрації. Проведено 6
семінарів-навчань з керівниками органів місцевого самоврядування з питань
застосування податкового та пенсійного законодавства, ухвалення рішень радами та їх
виконавчими комітетами, з питань реєстрації актів цивільного стану, захисту прав дітей,
видачі державних актів, виконання місцевих бюджетів та інше. Працівниками
виконавчого апарату регулярно надаються консультації працівникам селищної та
сільських рад, депутатам районної ради з питань реалізації повноважень наданих чинним
законодавством.
Вся робота районної ради, її депутатського корпусу, постійно висвітлюється в
засобах масової інформації: в районній газеті, на офіційному веб-сайті та соціальній
мережі Facebook.
Налагоджено чіткий взаємозв’язок з редакцією районної газети «Маловисківські
вісті». На кожному пленарному засіданні ради, інших заходах присутні її працівники.
На сторінках районної газети періодично друкуються матеріали про роботу
районної ради, голів територіальних громад району.
Районна рада завжди відкрита для спілкування, дискусій, об’єктивних зауважень та
ділових пропозицій від депутатів та їх виборців, голів територіальних громад.
Шановні депутати!
Позаду – другий рік роботи районної ради сьомого скликання. Звичайно, робота
районної ради не є бездоганною, є недоліки, недопрацювання, але ми відкриті, готові
врахувати всі зауваження та пропозиції.
Попереду – великий обсяг завдань соціально-економічного, культурного і
духовного розвитку району. Головне – знайти нові підходи і ефективні шляхи їх вирішення
у наступному звітному періоді.
Запорукою цьому – тісна співпраця районної ради і районної держадміністрації,
органів місцевого самоврядування у розв'язанні наболілих проблем і, звичайно ж, бажання депутатів ради працювати в ім'я добробуту всіх жителів Маловисківщини.
Хочу подякувати депутатам районної ради, керівникам органів місцевого
самоврядування району, всім установам і організаціям, всім тим, хто приклав свої зусилля
для забезпечення злагодженої роботи районної ради, підвищуючи тим самим значимість і
авторитет органів місцевого самоврядування.
Дякую за увагу.
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