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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 за звітний період взяти до відома.

Голова районної ради

С.Сосновська

ТЕЗИ
до звіту голови Маловисківської районної ради
25 жовтня 2013року
Шановні депутати, присутні!
В основу моєї діяльності, як голови районної ради, у період з 9 листопада 2012
року по 25 жовтня 2013 року була покладена реалізація положень Програми розвитку
місцевого самоврядування в Маловисківському районі на 2013 - 2015 роки та Програми
розвитку Маловисківського району на 2011 - 2015 роки в рамках обласної програми
«Центральний регіон - 2015".
Звітний період був непростий і неоднозначний у частині наповнення дохідної
частини районного бюджету, казначейські затримки фінансування видатків на утримання
бюджетних установ, як наслідок затримки у реалізації проектів розвитку територіальних
громад, зупинка дії нашого «депутатського фонду».
Незважаючи на це, за звітний період пророблена значна робота, результати якої
стали можливими лише завдяки об'єднанню зусиль депутатського корпусу, завдяки вашій
злагодженій роботі у постійних комісіях та президії районної ради.
Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо
розглядали проекти програм соціально - економічного і культурного розвитку, проекти
районного бюджету, заслуховували звіти про їх виконання, вивчали інформацію про стан
та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва,
та інші питання, які вносились на розгляд ради, розробляли проекти рішень ради та
готували висновки до них. Голови комісій, або за доручення комісії її члени, виступали
на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями.
В цілому постійними комісіями проведено 27 засідань на яких розглянуто
158_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 53рішення;
− 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 3 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 3 засідання, розглянуто 11
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 4 засідання, розглянуто 16 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 3
засідання, прийнято 7 рішень .
Проведено чотири спільних засідань постійних комісій, на яких розглянуто 39
питань та прийнято відповідні рішення.
Активно протягом звітного періоду працювала і президія районної ради, якою
було проведено 5 засідань де погоджувались проекти порядку денного та стратегія
розгляду питань, що виносились на сесії районної ради.
За звітний період видано 103 розпорядження голови районної ради, з них 88 з
основної діяльності та 15 розпорядження з кадрових питань.
Вдалося вирішити майже 90 відсотків звернень громадян. Питання які носять
довготривалий характер, перебувають на контролі у депутатів ради, в управліннянях та
відділах виконавчих органів влади.
Переважна більшість питань, з якими звертались виборці до голови районної
ради та депутатів, стосувались проблем з незадовільним станом доріг, низькою вартістю
молока, проблем з якістю подачі електроенергії та питної води, надання допомоги у
вирішенні питань соціального забезпечення та покращення побутових умов у навчальних
та медичних закладах району.
Районною радою шостого скликання у звітному періоді на 5-ти сесіях розглянуто
75 питань. Переважна більшість їх стосувалась прийняття програм соціальноекономічного розвитку району, галузевих программ та їх виконання, затвердження
бюджету району, звітів про його виконання, затвердження порядку передачі в оренду
майна територіальної громади району.
Для прикладу:
− прийнято 7 рішень про погодження призначення та перепризначення
керівників підприємств, установ і організацій району;
− прийнято рішення про створення центру первинної медико-санітарної
допомоги;
− рішення про реорганізацію служби швидкої допомоги;
− прийнято програму розвитку місцевого самоврядування в районі на 20132015 роки;
− прийнято рішення про вступ до Кіровоградської обласної асоціації органів
місцевого самоврядування;
та інші.
Про небайдужість депутатів районної ради до вирішення питань свідчить той факт,
що у пленарних засіданнях брали участь від 80 до 95 відсотків нашого депутатського
корпусу.
Слід відмітити, що кожен депутат, як на робочому місці, так і у громадській
діяльності робив і робить все можливе для поліпшення економічної і соціальної ситуації у
районі. Пріоритети при цьому завжди надавалися ефективному поєднанню місцевих та
державних інтересів, забезпеченню принципів законності, гласності, колегіальності.
Користуючись нагодою, хочу відзначити роботу депутатів районної ради:

−
−
−
−
−
−

П.В. Васіча
Н.І. Левицьку
______________________
______________________
______________________
______________________

Плідною, у звітному періоді, можна визнати і роботу Координаційної ради при
голові Маловисківської районної ради з питань місцевого самоврядування, на 4-х
засіданнях розглянуто 21 питання. Основні з них:
− про стратегію розвитку Маловисківського району на 2013-2020 роки;
− про залучення місцевими радами додаткових коштів у розвиток
територіальних громад;
і багато інших.
З метою вивчення та впровадження позитивного досвіду роботи місцевих рад не
тільки нашої області, а і місцевих рад інших областей, вже не перший рік проводяться
виїзні засідання Координаційної ради.
У звітному періоді, проведено 3 таких засідань за межами області. Перше
відбулося у березні на території міста Вінниця, де члени координаційної ради
знайомились з тамтешнім досвідом по організації електронного урядування, роботою
Центру
адміністративних
послуг
"Прозорий
офіс", системою
внутрішнього
документообігу у Вінницькій міськраді.
На другому засіданні, що відбулося 23-24 травня члени Координаційної ради
побували на території Пирятинського району Полтавської області. Мета заходу: вивчення
досвіду роботи органів місцевого самоврядування у питаннях співпраці з громадськими
організаціями та правова робота з населенням, впровадження відновних практик у
громадах Пирятинського району, розвиток туристичної мережі.
Чергове, третє, засідання було проведено 7 вересня на території
Кіровоградського району. Тема: Зелений туризм, як один із шляхів розвитку сільських
територій .
Взагалі, велику увагу у році що минув, було приділено питанням співпраці та
взаємодії не лише з органами місцевого самоврядування, а ставилося за мету винайти нові
форми взаємодії з органами державної виконавчої влади.
Районна рада активно співпрацювала з районною державною адміністрацією.
Насамперед, це відображується у роботі її структурних підрозділів по підготовці
матеріалів на сесії ради, внесенню пропозицій щодо планування роботи та інших заходів.
В свою чергу голова та заступник голови районної ради є членами колегії районної
державної адміністрації.
З метою ефективного та оперативного вирішення питань щодо забезпечення
соціально-економічного розвитку та благоустрою території, тощо видано 30 спільних
розпоряджень голів районної ради і районної державної адміністрації.

Шановні депутати!
На рівні району одним з основних джерел донесення інформації до виборців, всіх
жителів населених пунктів є газета «Маловисківські вісті», одним із засновників якої є
районна рада.
Реалізуючи вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
намагаючись працювати відкрито та прозоро, протягом року рада оприлюднювала
прийняті рішення сесій районної ради, на сторінках МВ розміщувались повідомлення,
звіти, інтерв’ю з головою ради, щодо участі громад району у Проекті «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду», питання розвитку підприємництва, відповідальними
працівниками ради постійно надавалася інформація про видані розпорядження голови,
результати прийому громадян, звернення до членів громади району з нагоди державних
свят, загально районних заходів тощо.
Шановні колеги!
Окремою і основною ланкою роботи є наша депутатська діяльність. Саме вона
забезпечує взаємозв'язок з населенням. І тому виходить за рамки сесійної роботи. На
сьогодні депутати районної ради звітують про виконання повноважень перед виборцями
на громадських слуханнях, які проходять по сільських радах.
Аналіз, проведений виконавчим апаратом районної ради, свідчить про різні форми
роботи з населенням.
Найбільш розповсюдженою формою є зустрічі з виборцями на округах та у
трудових колективах.
Вважаю,
що
принципи
“найбільшої
прозорості”,
максимальної
проінформованості виборців, життєздатність і ефективність яких підтверджена
практикою, повинні стати підґрунтям діяльності рад усіх рівнів.
З Вашого дозволу, шановні колеги, коротко зупинюсь на окремих питаннях, які, на
мою думку, є важливими в нашій роботі.
Це перш за все – участь депутатів районної ради у вирішенні питань
життєдіяльності територіальних громад та співпраця з міською, селищною та
сільськими радами.
У звітному періоді, як і завжди, робота районної ради була спрямована на надання
допомоги місцевим радам у питаннях організації роботи територіальних громад, їх соціально
– економічний та культурний розвиток.
Завдяки тісній співпраці районної ради з міською, селищною та сільськими
радами у районі реалізується ІІ фаза Проекту Європейського союзу та Програми
Розвитку Організації Об’єднаних націй «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду ІІ».

Завдяки і вашій допомозі, у процесі участі у даному Проекті, вдалося
реалізувати ще 4 мікропроектні пропозиції громад по питаннях енергозбереження у
місцевих школах на суму біля 900 тис. грн.,.
Додатково в розвиток територіальних громад залучено:
-

близько 137 тис. грн.- кошти зібрані громадами;

-

понад 1,5 млн. грн. – кошти міжнародних організацій-партнерів
Проекту;

-

25 тис.грн. –кошти обласного бюджету;

-

понад 340 тис. грн. – кошти районного бюджету .

За сприяння районного ресурсного центру місцеві ради та громадські
організації приймають активну участь у написанні проектів для участі у різноманітних
конкурсах, що проводяться міжнародними, всеукраїнськими та обласними фондами. Так
спільними зусиллями районного ресурсного центру та міської ради, було розроблено та
подано на Всеукраїнський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування
проект «Острів духовності громади», який отримав призовий грант у розмірі 200 тис.
грн… Це ті форми роботи, які дозволяють територіям залучати такі необхідні додаткові
кошти у розвиток своїх громад.
Деякі, громади використовуючи європейську методологію «Разом дієвіше»,
спільно вирішують питання розвитку територій, заключивши соціальні угоди про
співпрацю між громадською організацією, місцевими підприємцями та місцевими радами.
Прикладом слугує громадська організація «Відродження Новогригорівки», де з
ініціативи громади за підтримки керівників сільської ради, депутатів районної та сільської
рад і підприємців села, на базі колись розореного будинку культури створено Центр
місцевої активності громади.
Шановні присутні!
Зі звіту видно, що майже всі пункти плану роботи районної ради за звітний період
виконані.
Як депутат і посадова особа місцевого самоврядування, я глибоко свідома того, що
прорахунків, невикористаних резервів і невирішених питань в нашій з вами роботі аж ніяк
не менше, ніж здобутків, та все ж відрадно, що політичні перипетії та ідеологічні
розбіжності не заважають нам сьогодні працювати на благо наших виборців, задля
піднесення добробуту усієї маловисківської громади.
Користуючись нагодою, хочу висловити глибоку вдячність усім тим, хто
виступає партнером органів місцевого самоврядування району у здійсненні наданих
нам виборцями повноважень.
Це, насамперед, районна державна адміністрація, напрацьовані алгоритмами
конструктивної роботи з якою є прикладом тісної співпраці місцевого самоврядування з
органом місцевої виконавчої влади.
Висловлюю щиру подяку правоохоронним органам та установам міністерств і
відомств за тісну співпрацю. З приємністю відзначаю, що керівництво та співробітники

районного центру зайнятості, відділу внутрішніх справ, об’єднаної державної
податкової інспекції з готовністю відгукуються на будь-які депутатські запити чи
звернення, оперативно реагують на рішення сесій та президії районної ради, висновки
постійних комісій ради.
І на кінець виступу, хочу окреслити головні пріоритети нашої спільної
діяльності на перспективу, це:
- реалізація Програми розвитку Маловисківського району на 2011-2015 роки в
рамках Програми „Центральний регіон - 2015”;
- залучення додаткових коштів у розвиток територіальних громад району,
шляхом участі у грантових проектах та програмах різних фондів та конкурсах;
- реалізація заходів Програми розвитку місцевого самоврядування в
Маловисківському районі на 2013 – 2015 роки ;
- розширення податкової бази зі створенням кількості нових робочих місць з
достатньою заробітною платою;
- забезпечення належного інвестиційного середовища через подальше
стимулювання малого і середнього бізнесу та реалізацію крупних інвестиційних проектів
з виходом на економічну самодостатність всіх територій району.
- пропаганда духовності та здорового способу життя серед молоді та
старшого покоління;
- завершення робіт по реорганізації мережі охорони здоров’я в районі.
На завершення свого виступу хочу подякувати усім вам, шановні друзі та
однодумці, за спільну працю, взаєморозуміння і підтримку!
Дякую за увагу!

