МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 9 листопада 2012 року

№ 187

м. Мала Виска

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:
1. Звіт голови районної ради про роботу за звітний період взяти до відома.
2. Дати дозвіл голові районної ради Сосновській С.М. подати клопотання голові
Кіровоградської обласної державної адміністрації та голові Кіровоградської обласної ради про
нагородження виконавчого апарату Маловисківської районної ради Почесною грамотою Кіровоградської
обласної державної адміністрації і обласної ради.

Голова районної ради

С.Сосновська

ТЕЗИ до звіту голови Маловисківської районної ради
9 листопада 2012 року
Шановні депутати, присутні!
Представляю вашій увазі щорічний звіт голови районної ради про пророблену
роботу : головою ради, депутатським корпусом та апаратом районної ради.
На виконання взятих зобов’язань, при обранні мене головою районної ради,
перед депутатським корпусом районної ради та всіма виборцями нашого району,
хочу вам доповісти, що у період з жовтня 2011 року по листопад 2012 року районна рада
шостого скликання спрямовувала свої зусилля на пошук дієвих шляхів підвищення ролі
органів місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного і
духовного розвитку Маловисківщини.
В числі пріоритетів були визначені:
- зміцнення співпраці по реалізації головних завдань розвитку району між
органами місцевого самоврядування та виконавчою владою;
- затвердження
програм соціального, економічного та культурного розвитку
району, цільових та профільних програм;
- організація і контроль за виконанням прийнятих районною радою рішень;
району;

ефективне управління об’єктами спільної власності територіальних громад

організаційно-методична допомога місцевим радам з актуальних питань
місцевого розвитку;
- об’єднання фінансових, організаційних та трудових ресурсів району на пошук
можливостей залучення позабюджетних коштів різних міжнародних фондів, участь у
всеукраїнських та обласних конкурсах проектів і програм розвитку територіальних
громад;
-

тощо.

В основу цих пріоритетів закладено прагнення ефективного і якісного
виконання обов’язків, покладених на районну раду Конституцією, Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами.
Ми всі усвідомлюємо той факт, що існуюча сьогодні в Україні система місцевого
самоврядування не відповідає в повній мірі потребам суспільства. Функціонування
місцевого самоврядування не спрямоване на реалізацію його головного призначення –
створення та підтримання сприятливого життєвого середовища, необхідного для
всебічного розвитку людини, надання мешканцям територіальних громад якісних та
доступних публічних послуг на основі сталого розвитку дієздатної громади.

Ми з вами здатні вирішувати багато наших проблем. Але на жаль, в Україні й досі
потенціал місцевого самоврядування не реалізовано. Воно вимушене пристосовуватися до
недосконалої законодавчої бази і реальних об'єктивних умов функціонування та розвитку
територіальних громад.
Тому ми, як представницький орган місцевого самоврядування, у звітний період
намагалися знаходити реальні шляхи подолання всіх цих труднощів за для повноцінного
функціонування та розвитку територіальних громад району.
Районна рада спільно з районною державною адміністрацією, міським, селищним
та сільськими головами, керівниками підприємств району і представниками бізнесу,
рядовими жителями району, вбачає тільки один вихід з цього становища – вивчаючи та
використовуючи міжнародний досвід розвитку громад,
об’єднавши в наших
громадах організаційні, фінансові та трудові ресурси, разом знаходити можливості
для розвитку територій району.
Шановні колеги!
Зазначу, що у звітний період робота районної ради здійснювалась згідно плану
роботи ради на 2012 рік та була спрямована на розвиток територіальних громад,
відродження їх соціального, економічного та культурного потенціалу на базі основних
засад, на яких має будуватись система місцевого самоврядування. А це – народовладдя,
законність, гласність, колегіальність, поєднання місцевих і державних інтересів,
виборність, правова, організаційна та матеріально-технічна самостійність в межах
повноважень, визначених законами України.
В діяльності депутатського корпусу головними критеріями було підвищення якості
прийнятих радою рішень, їх спрямованість на отримання конкретного результату у
вирішенні проблем соціально-економічного розвитку Маловисківщини.
Про небайдужість депутатів до вирішення вказаних питань свідчить той факт, що у
пленарних засіданнях брали участь до 95 (а іноді і 100!) відсотків складу нашого
депутатського корпусу.
Кожен депутат районної ради , як на робочому місці, так і у громадській діяльності
робив і робить все можливе для поліпшення економічної і соціальної ситуації в районі.
Пріоритети при цьому завжди надавалися ефективному поєднанню місцевих та державних
інтересів, забезпеченню принципів законності, гласності, колегіальності.
Користуючись нагодою, хочу відзначити депутатів районної ради, які крім
допомоги сільським радам, на території яких вони проживають чи працюють,
допомагали апарату ради під час ремонту адміністративного приміщення та
облаштуванні прилеглої території. Висловлюю щиру подяку депутатам районної
ради:

Васіч
Петру Васильовичу

Фінансова допомога в проведенні ремонту ФАПів, завезення дров,
підвозу хворих до Маловисківської ЦРЛ.
Надання фінансової та матеріальної допомоги Мануйлівському НВК,
ініціатор реалізації проекту ПРООН (заміна вікон ).
Виділення коштів для ремонту клубу.
Надання фінансової допомоги багатодітній сім»ї та хворим.
Фінансова підримка в проведення свят на території сільради. Очистка
колодязя біль лісу, замінено перше кільце та кришку. Постійна
розчистка доріг від снігу.

Волошиновському

Фінансує та утримує футбольну команду села Велика Виска.

Володимиру
Михайловичу

Надав фінансову допомогу на придбання сільського автобуса.
Надає
допомогу
Великовисківській
загальноосвітній
школі
продуктами харчування для їдальні. Виділяє транспорт для
господарських потреб школи та паливно-мастильні матеріали для
підвозу учнів до школи, для поїздок на районні та обласні заходи,
змагання, екскурсії.
Придбав водяний насос для санвузла та надав необхідні будівельні
матеріали.
Придбав насос для перекачування води системи опалення дошкільного
навчального закладу «Барвінок» та надав фінансову допомогу на
забезпечення закладу питним водопостачанням.
Є постійним спонсором щорічного святкування дня села Велика
Виска.
Надавав допомогу в запуску в експлуатацію двох артезіанських
свердловин для забезпечення населення села питною водою.

Левицькій
Надії Іванівні

За сприяння депутата проведено капітальний ремонт приміщення
Первомайського ФАПу, надано значну матеріальну допомогу на
лікування (складна операція) Кожушко М.А.
Жителям Первомайської сільської ради надається транспорт для
доставки вугілля

Малюцькому
Михайлу Іллічу

депутатські кошти в сумі 5 тис.грн. направлено на вуличне освітлення
с.Нововознесенка

Омельченку
Олександру
Степановичу
Слюсарову
Сергію Володимировичу

депутатські кошти в сумі 5 тис.грн. направлено на вуличне освітлення
м.Мала Виска, з його ініціативи внесено депутатське звернення щодо
затримки з виплати компенсацій потерпілим на виробництві.
Повністю утримує футбольну команду (форма, м ′ячі, транспорт на
виїздні матчі команди).
Надав матеріал на виготовлення лавок на стадіоні.
Депутатські кошти – на придбання матеріалів на освітлення
с.Ленінське.
Сприяє у наданні ветеранам війни дров по пільговій ціні

Також хочу подякувати депутатам районної ради за активну роботу та допомогу
виборцям:
Бабенко
Тетяна Володимирівна

Надає фінансову підтримку та організовує привітання вчителів та
пенсіонерів до дня вчителя.
Сприяє в організації концерту ансамблю «Україночка»
Організовано завезення дров одиноким пенсіонерам
Надання посильної допомоги в соціальному захисті населення.

Косінський
Василь Михайлович

Очолює громадську організацію «Відродження Новогригорівки»
за сприяння якої, проведені роботи по благоустрою села, ремонт
приміщення сільського будинку культури, виконання програми
«Центральний регіон - 2015», а саме ремонт дороги та мосту вул..
Зарічна, освітлення вулиць села.
В.Косінський надає допомогу Новогригорівській сільській раді по
вивезенні сміття.

Маркосян
Віолета Миколаївна

Підгорний Олег

надає матеріальну допомогу на дитячий садок «Калинка», а
зокрема при ремонті другої половини приміщення, іграшки та
канцтовари для дитсадка, допомога технікою по благоустрою
території, облаштування пам’ятника загиблим воїнам, сприяння в
програмі ПРООН в ЗОШ при заміні вікон, допомога пенсіонерам
та малозабезпеченим сім»ям, сприяння у культурному розвитку
села, зокрема допомога у організації та проведені святкових днів
(день молоді, Івана купала, Дня незалежності і т.д.).

Надання

фінансової

допомоги

для

придбання

будівельних

Михайлович

матеріалів для ремонту Розсохуватського клубу, труб для
будівництва волейбольної площадки в Розсохуватській ЗШ

Теліга Анатолій
Леонідович

Підготовлені відповідні документи та затверджено символіку
Новогригорівської сільської ради, приймав активну участь в
підготовці 130 річчя села, готуються матеріали для друку книжки
про Новогригорівску «З уст народу». Надано допомогу в ремонті
приміщення сільського будинку культури.

Шановні колеги!
У звітному періоді проведено 6 засідань президії районної ради, прийнято 9
рішень, які стосувались питань формування порядку денного сесії, порядку формування
районного бюджету, пояснень головних розпорядників бюджетних коштів до проекту
районного бюджету на 2012 рік, та інших.
Виконуючи свої повноваження, 5 постійних комісій ради за дорученням голови
ради або за власною ініціативою попередньо розглядали програми соціальноекономічного розвитку, матеріали для уточнення районного бюджету, звіти про
виконання бюджету і програм, проекти рішень, довідкові матеріали, вивчали питання про
стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва
тощо. За результатами цього вивчення готувались висновки та рекомендації.
З метою більш ґрунтовного і всебічного розгляду питань, які пропонувалось внести
на розгляд сесій районної ради, попередньо було проведено 4 спільних засідань
постійних комісій та прийнято 42 рішення.
В цілому постійними комісіями проведено 17 засідань на яких розглянуто 69
питань і прийнято відповідні висновки та рекомендації :
− постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, власності,
інвестиційної діяльності та приватизації (голова комісії Стегар М.В.)провела 10 засідань, прийнято 32 рішення;
− постійна комісія районної ради з питань діяльності ради, депутатської
етики, регламенту, законності, діяльності рухів, об”єднань громадян та
адміністративно – територіального устрою (голова комісії Логвін М.М.)проведено 4 засідання, розглянуто 11 питань;
− постійна комісія районної ради з питань агропромислового комплексу,
земельних відносин, екології та раціонального використання природних
ресурсів (голова комісії Шваюк В.Р.)- проведено 1 засідання, розглянуто 8
питань;
− постійна комісія районної ради з питань охорони здоров”я, соціального
захисту, соціального забезпечення населення, освіти, культури ,спорту,
молодіжної політики та у справах сім”ї – територіального устрою (голова
комісії Боюк В.М.)- проведено 2 засідання, розглянуто 10 питань;
− постійна комісія районної ради з питань промисловості, енергетики,
будівництва, транспорту, зв’язку, торгівлі, побутового обслуговування
населення, благоустрою, розвитку населених пунктів, житлово –

комунального господарства (голова комісії Вербовський В.П.)- проведено 1
засідання, прийнято 8 рішень .

−
За звітний період прийнято 110 розпоряджень голови районної ради. Серед них
такі, що стосувалися затвердження резерву кадрів, доступу до публічної інформації,
відзначення працівників різних галузей економіки, культури, медицини, освіти з нагоди
професійних свят, про організацію та проведення державних свят у районі та інші.
На особистому прийомі у голови побувало біля 600 осіб, надійшло 36 письмових
звернень. Найбільше звернень надходить від пенсіонерів, інвалідів, багатодітних сімей,
безробітних (понад 41%). (38%) стосуються матеріальної допомоги, земельних питань (9%), житлово-комунального господарства (8%).
На адресу районної ради надійшло 438 листів, більшість яких від фізичних та
юридичних осіб, громадських організацій, обласної та Верховної ради України. Вихідна
документація складає 332 документів.
Упродовж звітного періоду було проведено чотири сесії районної ради, на яких
ухвалено 58 рішень.
Шановні колеги!
На особливу увагу заслуговує робота, направлена на реалізацію в районі
прийнятих радою галузевих програм. У звітному періоді їх прийнято 14.
В основі прийнятих рішень - Програма економічного і соціального розвитку
Маловисківського району на 2012 рік, де передбачені конкретні наміри і шляхи її
виконання з метою створення якісних умов розвитку усіх секторів економіки та
підвищення рівня добробуту і соціального захисту населення.
Значна увага приділялась контролю за виконанням довгострокових
програм.

районних

Як приклад, хочу ознайомити Вас з виконанням деяких з них.
Програма реконструкції мереж зовнішнього освітлення Маловисківського
району на 2011-2015 роки.
На виконання вказаної програми в 2011 році та першому півріччі 2012 року з
місцевих бюджетів різних рівнів було виділено та освоєно більше 300 тис. грн..
встановлено 344 світильників, відновлено 16,6 км мереж зовнішнього освітлення (фото)
Програма розвитку дошкільної освіти в районі на 2011-2015 роки.
Виконанню даної програми приділяється суттєва увага керівниками
територіальних громад всіх рівнів - від голови районної державної адміністрації та голови
районної ради до міського, селищного та сільських голів. В 14 населених пунктах району
працює 15 дошкільних закладів та «Школа-дитячий садок». В минулому році було
відкрито Паліївський дошкільний заклад сучасного типу «Колобок», відкрито при школах
групи з денним перебуванням дітей,
активно проводяться роботи по відкриттю

Кіровського дошкільного закладу та відкриттю другого крила Лозуватського дошкільного
закладу (фото).
Програма«Питна вода» на 2007-2020роки».
Маловисківський район - один із найменш забезпечених місцевими водними
ресурсами районів області. Лише 13 місцевих рад забезпечені централізованим
водопостачанням.
В 2011-2012 роках проведено реконструкцію водогону в мікрорайоні «Вись»
Маловиськівської міської ради - встановлено систему Каскад, що дає можливість
частотного регулювання подачі води та встановлено систему очистки води. (фото)
Особливу увагу хочу акцентувати на прийнятій 15 квітня 2011 року Програмі
розвитку місцевого самоврядування у Маловисківському районі на 2011-2015 роки,
метою якої є створення належних умов для реалізації територіальними громадами та
органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених Конституцією та
законами України.
Майже півтора року ми працюємо над її виконанням.
За цей час:
а) в адміністративному приміщенні районної ради :
проведено поточний ремонт усіх кабінетів; (31 тис. грн.)
встановлено 20 кондиціонерів; (44 тис. грн.)
облаштовано внутрішній туалет;
замінено старі дерев’яні двері та вікна на сучасні металопластикові;
(63тис. грн.)
− замінено електропроводку(33 тис. грн.) та встановлено протипожежну і
охоронну сигналізації; (25 тис. грн.)
− проведено ремонт приміщень загального користування; (37,6 тис. грн.)
− обладнано кімнату депутатів Маловисківської районної ради в
адміністративному приміщенні ради; (13,7 тис. грн.) (фото)
б) на прилеглій території: (фото)
−
−
−
−

− прокладено новий водогін(2 тис. грн.);
− збудовано новий надвірний туалет, альтанку, фонтан та пішохідні
доріжки(26,9 тис. грн.);
− облаштовано клумби;
в) на територіях місцевих рад:
− проведено поточні ремонти в 14 адміністративних приміщеннях ; (фото)
− створено умови та підключено до мережі Інтернет апарати сільських рад;
(фото)
− створено 20 офіційних сайтів районної, міської, селищної та сільських
рад в мережі Інтернет; (10,8 тис. грн.) ( фото)
− придбано 30 комплектів комп’ютерної техніки, екран, проектор, вісім
принтерів та один телефон-факс(100 тис. грн.).
Крім того :

− виготовлено 1000 буклетів про Маловисківський район ; (15 тис. грн.)
(фото)
− проведено щорічний районний конкурс по визначенню кращої місцевої
ради;
− постійно висвітлюється діяльність органів місцевого самоврядування на
сторінках районної газети «Маловисківські вісті» та сайті районної ради
(фото).
−
Особливої уваги потребує питання втілення в життя програми розвитку
Маловисківського району на 2011 -2015 роки в рамках обласної програми
«Центральний регіон - 2015», затвердженої рішенням районної ради від 15 квітня 2011
року №56, яка включає реалізацію 19 інвестиційних проектів, з них 18 у галузі сільського
господарства та 157 соціальних заходів.
Шановні присутні!
Дозвольте мені ознайомити вас зі ще одним аспектом роботи районної ради –
залучення позабюджетних коштів в розвиток територіальних громад.
Районна рада, та за її підтримки з 2006 року - місцеві ради, є активними
учасниками обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування.
За активної участі районної ради у 2011 році на щорічному обласному конкурсі
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування визначені переможцями і
втілені в життя проекти:
“Інформаційно—технологічне
забезпечення
органів
місцевого
самоврядування та самоорганізацій населення сучасними інтернет ресурсами”.
На реалізацію проекту з обласного бюджету додатково виділено 50.0 тис.грн.
(проект розроблений районною радою, загальна вартість - 100 тис. грн); (фото)
На реалізацію проекту “Здорова дитина сьогодні — здорова нація завтра” з
обласного бюджету Паліївському сільському бюджету додатково виділено 30.0 тис.грн.
(загальна вартість - 45 тис.грн). (фото)
У 2012 році на конкурс подано 3 проекти, але які, нажаль, конкурсною комісією не
були підтримані.
З 2008 року наш район є активним учасником міжнародного Проекту
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». У процесі участі у
Проекті, вдалося реалізувати 8 мікропроектних пропозицій громад на суму біля
1млн.300тис. грн.,.
Додатково в розвиток територіальних громад залучено:
-

близько 137 тис. грн.- кошти зібрані громадами;

-

понад 1млн. грн. – кошти міжнародних організацій-партнерів Проекту;

-

25 тис.грн. –кошти обласного бюджету;

-

понад 340 тис. грн. – кошти районного бюджету .

(фото)

У серпні минулого року Маловисківський район відібрано для участі у
другій фазі Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
На сьогоднішній день, завдяки участі у другій фазі Проекту, майже завершено
реалізацію 4 мікропроектів з енергозбереження в Мар′янівській, Лозуватській,
Мануйлівській та Якимівській загальноосвітніх школах на загальну суму близько 500
тис. грн.. За результатами реалізації Проекту «Місцевий розвиток,орієнтований на
громаду» при районній раді створено районний ресурсний центр розвитку громад
Маловисківського району. (фото)
За сприяння ресурсного центру, громадською організацією «Оникієве для
нащадків» Оникіївської сільської ради було отримано грант в рамках проекту «Перші
кроки до успіху», що був оголошений благодійним фондом «Відродження» (створення
громадської світлиці при Оникіївській сільській бібліотеці). Даний проект отримав грант
від фонду в розмірі 10 тис. грн. і вже реалізований. Для сільської бібліотеки придбано два
комп’ютери та принтер, підключено до мережі Інтернет. Протягом шести місяців
проводились заходи з різними категоріями населення сільської ради з питань доступу до
публічної інформації. (фото)
З метою підняття іміджу депутата районної ради , у звітному періоді в межах
депутатського фонду на підтримку територіальних громад виділено 200 тис. грн. На
сьогодні з них профінансовано лише 85 тис.грн .
Кошти направлялись для :
-

придбання спецтехніки та сантехнічного обладнання;

-

облаштування вуличного освітлення;

впровадження
енергозберігаючих
технологій
загальноосвітніх закладах, сільських будинках культури і клубах;
-

в

дошкільних

і

придбання меблів ;

реалізації проектів ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»
та інші заходи.
Відомою істиною, випробуваною життям є те, що розвиток території неможливий
без тісної співпраці органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
населення. Люди в усьому світі прагнуть нормально жити, а це передбачає наявність
гарних побутових умов, отримання якісних житлово-комунальних та інших послуг, чисте
та сприятливе довкілля. Існує багато проблем, з якими люди стикаються групами чи
поодинці. Ці проблеми можуть негативно впливати на якість та умови їх проживання.
Якщо бажанням людини є покращити умови власного життя, то такі проблеми слід
розв’язувати.

Як видно з вище зазначеного, завдяки Програмі
самоврядування, у районі зроблено, безперечно, немало.

розвитку

місцевого

На протязі червня – серпня поточного року проведено 5 виїзних засідань
Координаційної ради при голові Маловисківської районної ради з питань місцевого
самоврядування. Члени координаційної ради, представники районної державної
адміністрації та виконавчого апарату районної ради побували на всіх територіях місцевих
рад. В результаті всі мали змогу переконатись, що об’єкти комунальної власності
місцевих рад знаходяться в задовільному стані: будуються парки, автобусні зупинки,
фонтани, дитячі та спортивні майданчики, ремонтуються адміністративні приміщення рад,
будинки культури та клуби і таке інше.
Користуючись нагодою, хочу відмітити роботу місцевих рад, що за результатами
конкурсу на визначення кращої місцевої ради Маловисківського району, стали
переможцями у групах учасників:
− у І групі - Маловисківська міська рада (міський голова Гульдас Юрій
Леонідович);
− у ІІ групі учасників - Оникіївська сільська рада (сільський голова Воєвада
Інна Борисівна);
− у ІІІ групі - Новогригорівська сільську раду (сільський голова Братерська
Тамара Вікторівна);
−
Шановні присутні!
У своєму звіті, я, як голова ради, намагалась проінформувати Вас про те, що свої
зусилля спрямовувала на злагоджену роботу депутатського корпусу, яка забезпечувала
збереження сприятливої соціально-економічної ситуації та громадської злагоди в районі,
зміцнення виконавської дисципліни самоврядних органів, утвердження громадянської
свідомості, співпраці районної ради з районною державною адміністрацією, всіма
суб’єктами, які беруть участь у розбудові району.
Намагаюся працювати конкретно, відкрито.
Розумію, що зроблене спільно з вами, лише початок, основа для подальшої
напруженої роботи усіх ланок району, депутатів усіх рівнів.
Першочерговими завданнями для себе вбачаю:
- Недопущення зниження рівня життя маловищан, підтримку найуразливіших
верств населення;
- Подальшу розбудову промислового, аграрного секторів, стимулювання
інвестиційної діяльності, сприяння розвитку підприємництва, які
б забезпечили
створення нових робочих місць, скорочення безробіття;
- Всебічне задоволення освітніх, культурних запитів населення, поліпшення
медичного обслуговування.

Хочу подякувати депутатам районної ради, міському, селищному та сільським
головам, управлінням, відділам райдержадміністрації за тісну співпрацю.
Злагоджена робота районної ради і районної державної адміністрації – запорука
підвищення рівня довіри і авторитету місцевої влади серед жителів району та виборців,
це наш спільний обов’язок і покликання.
Свою позитивну роль у налагоджені ефективної роботи районної ради відіграє її
виконавчий апарат, працівники якого надають якісну методичну і практичну допомогу в
забезпечені роботи постійних комісій і президії ради, а також місцевим радам у
розв’язанні різнопланових питань їх діяльності. Хочу подякувати заступнику голови
районної ради Л.Б. Жовтилу, керуючому справами виконавчого апарату В.А.Крилу та всім
працівникам за відповідальне ставлення до виконання покладених завдань.
Бажаю всім нових зусиль і конкретних результатів по забезпеченню економічної,
соціальної стабілізації в районі, збереженню духовності, зростанню рівня освіченості,
благополуччя жителів району.
Буду вдячна вам і виборцям Маловисківщини за побажання, зауваження,
пропозиції щодо поліпшення роботи районної ради.
Дякую за увагу.

