МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
від 4 грудня 2014 року

РІШЕННЯ

№ 371

м. Мала Виска

Про звіт голови районної ради
На підставі пункту 17 частини 6 статті 55 Закону
самоврядування в Україні “ та заслухавши звіт голови районної ради,

України “Про місцеве

районна рада
ВИРІШИЛА:
Звіт голови районної ради про роботу за звітний період взяти до відома.

Голова районної ради

С.Сосновська
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Звіт голови Маловисківської районної ради шостого скликання
4 грудня 2014 року
Шановні депутати, присутні !
Ми живемо в українській державі. І місцеве самоврядування є, безперечно, опорою
країни, її міцності і добробуту. З людей, відданих своїй землі, складається Україна. З простих
людей, а не з великої політики, яка на превеликий жаль, сьогодні не гуртує, а роз’єднує і
роз’їдає наше суспільство.
Тож, на початку щорічного звіту, який згідно Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» я надаю вашій увазі за період з 25 жовтня 2013 року по 4 грудня
2014 року, хочу подякувати громаді, депутатам, міській, селищній та сільським радам,
виконавчій владі, установам і організаціям, всім тим, хто приклав своїх зусиль для
забезпечення злагодженої роботи районної ради, підвищуючи тим самим авторитет органів
місцевого самоврядування.
Районна рада працювала згідно з планом роботи затвердженим рішенням районної
ради від 25 грудня 2013 року № 283 «Про план роботи Маловисківської районної ради на
2014 рік», чинним законодавством, у межах Конституції України, чітко дотримуючись
повноважень та норм, що передбачені Регламентом районної ради шостого скликання.
Діяльність районної ради будувалася таким чином, щоб найефективніше реалізувати
депутатські повноваження, об'єднати всіх народних обранців у прагненні максимально
врахувати пропозиції виборців, послідовно і виважено із чітким розумінням прав і обов'язків
розв'язувати нагальні проблеми життя громад району, вирішення яких не можливе без
узгодження дій з органами виконавчої влади.
Незважаючи на те, що відповідно до чинного законодавства районна рада
делегувала ряд своїх повноважень райдержадміністрації, всі найважливіші питання, зокрема
такі, що стосувалися соціально-економічного розвитку територіальних громад, соціального
захисту, земельних відносин, освіти та комунальної власності вирішувалися спільно.
Шановні присутні!
Згідно вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна
рада проводила свою роботу сесійно. Сесія складалась з пленарних засідань ради, а також
засідань постійних комісій ради. На пленарні засідання постійно запрошувалися депутати
обласної ради, керівництво райдержадміністрації та районних служб, міський, селищний та
сільські голови, представники правоохоронних органів та засобів масової інформації. Усі
сесійні питання попередньо розглядалися на засіданнях постійних комісій та президії, що
забезпечувало ухвалення виважених рішень.
Зазначу, що жодне з рішень, прийнятих районною радою у звітному періоді, не
було оскаржене прокуратурою, а значить відповідало правовим та юридичним вимогам.
Проте, звітний період був непростий і неоднозначний, як в політичному плані, так і
у частині наповнення дохідної частини районного бюджету, неритмічного казначейського
фінансування видатків щодо утримання бюджетних установ.
Незважаючи на це,
нами виконана значна робота, результати якої стали
можливими лише завдяки об'єднанню зусиль депутатського корпусу, вашій злагодженій
роботі у постійних комісіях та президії районної ради.
Хочу зазначити, що діяльність п’яти постійних комісій районної ради була
спрямована на вивчення, попередній розгляд та підготовку питань, здійснення контролю за
виконанням рішень ради.
У постійному контакті з депутатським корпусом працює виконавчий апарат
районної ради, який забезпечує взаємодію постійних комісій з відповідними відділами та
управліннями райдержадміністрації, особливо в питаннях контролю за ходом виконання
районних програм та прийнятих рішень.
В цілому постійні комісії ради працювали продуктивно. Всього проведено 36
засідань, на яких розглянуто 206 питань, прийнято відповідні висновки та рекомендації.
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На чотирьох спільних засідань постійних комісій розглянуто 64 питання.
Постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної
діяльності та приватизації (голова комісії Стегар М.В.) - провела 15 засідань, прийнято 70
рішень.
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 5 засідань, розглянуто 17
питань.
Постійна комісія районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних
відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів (голова комісії Шваюк
В.Р.) - проведено 6 засідань, розглянуто 17 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 (голова комісії Боюк В.М.) - проведено 4 засідання, розглянуто 29 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 2 засідання, прийнято 9 рішень .
Протягом звітного періоду активно працювала і президія районної ради, якою було
проведено 8 засідань, на яких погоджувались проекти порядку денного сесій та стратегія
розгляду питань, що вносились на пленарні засідання районної ради.
Шановні присутні!
Ще однією важливою ділянкою роботи районної ради є розгляд пропозицій, заяв і
скарг громадян керівництвом районної ради відповідно до Конституції України та Закону
України „Про звернення громадян”. Робота із зверненнями проводилась у двох формах:
особистий прийом громадян головою або заступником голови районної ради, а також робота
із письмовими зверненнями.
На особистому прийомі у голови побувало біля 500 осіб, надійшло 32 письмових
звернень. Найбільше звернень надходить від пенсіонерів, інвалідів, багатодітних сімей,
безробітних, членів сімей осіб, які в даний час перебувають в зоні АТО.
Інформація про виїзні прийоми громадян, громадські слухання та звіти депутатів
районної ради оприлюднювалася через районну газету „Маловисківські вісті” та
розміщувалася на окремій сторінці веб-сайту районної ради, де також розміщені графіки
особистого прийому громадян за місцем їх проживання головою або заступником голови
районної ради. В усіх територіальних громадах району створені інформаційні стенди, за
допомогою яких місцеві жителі мають змогу ознайомитися із днями прийому громадян
керівництвом області та району.
Районна рада і надалі планує вживати заходів щодо об’єктивного, всебічного та
вчасного розгляду звернень громадян, удосконалення цієї роботи, підвищення
відповідальності посадових осіб за її стан, що сприятиме забезпеченню реалізації
громадянами конституційного права на звернення.
За звітний період до районної ради надійшло 679 документів. Виконавчим
апаратом районної ради ужито заходи щодо їх своєчасного виконання. За звітний період
підготовлено та відправлено 505 документів.
Керівництвом районної ради видано 155
розпоряджень голови районної ради, з них 137 – з питань основної діяльності та 18
розпоряджень з кадрових питань.
Виконавчим апаратом районної ради забезпечується оновлення інформації про
діяльність ради на офіційному веб-сайті, який розпочав свою роботу в 2010 році.
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Районною радою шостого скликання у звітному періоді на 8-ми сесіях розглянуто 123
питання. Переважна більшість їх стосувалась питань соціально-економічного розвитку
території.
Зокрема :
а) прийнято:
- 20 рішень щодо затвердження та виконання районних цільових програм, в тому
числі рішення «Про затвердження районної комплексної програми соціальної підтримки
сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених
учасників АТО та вшанування пам′яті загиблих на 2014 – 2015 роки;
− 13 рішень щодо погодження призначення та перепризначення керівників
підприємств, установ і організацій району;
− 18 рішень щодо забезпечення підвищення ефективності використання майна
спільної власності територіальних громад району;
− «Про встановлення меморіальної дошки Т.Г.Шевченку з нагоди 200-річчя дня
народження»;
− «Про економне та раціональне використання бюджетних коштів»;
− «Про затвердження списку присяжних Маловисківського районного суду» та
інші;
ділянок.

б)

затверджено 44 технічні документацій з нормативної грошової оцінки земельних

Про небайдужість депутатів районної ради до вирішення питань громади району
свідчить той факт, що у переважній більшості пленарних засідань брали участь від 70 до 90
відсотків нашого депутатського корпусу.
Депутатами районної ради підготовлено та направлено виконавцям 1 депутатський
запит (Логвін М.М. про усунення недоліків у веденні реєстру виборців) та біля 30-ти
депутатських запитань та зауважень( Вербовський В.П., Боюк В.М., Логвін М.М., Палій В.І.,
Омельченко О.С., Шваюк В.Р., Хмурін А.Б., Кирилов Р.А., Небога О.І., Онипсенко В.І.,
Бабенко Т.В., Жорнова О.В.) , що стосуються, наприклад:
− виконання умов договору перевізником на маршруті Якимівка – Мала Виска;
− відновлення роботи районного музею;
− активізації роботи з інститутами громадянського суспільства щодо їх впливу і
участі у суспільно- політичних процесах в районі та інші.
Користуючись нагодою, хочу відзначити роботу наступних депутатів районної ради:
−
Василя Миколайовича Боюка
−
Петра Васильовича Васіча
−
Володимира Павловича Сороку
−
Михайла Михайловича Логвіна
−
Миколу Васильовича Стегаря
−
Василя Михайловича Косінського
−
та багатьох інших
З метою взаємодії та співпраці органів місцевого самоврядування у звітному періоді
успішною можна визнати і роботу Координаційної ради при голові Маловисківської
районної ради з питань місцевого самоврядування, на 4-х засіданнях розглянуто 19 питань.
Основні з них:
- Про концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні;
- Про проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо
децентралізації влади);
- Про підготовку до проведення обласного конкурсу «Калиновий спів»
та інші.
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У цьому році, через зміни у законодавстві України, з’явилась нагальна необхідність у
вирішенні питань щодо утримання Комунальної Установи «Маловисківський районний
трудовий архів» та районної ветеранської організації. На засіданні Координаційної ради
було прийнято рішення – передбачити і перерахувати районному бюджету субвенції з
місцевих бюджетів субвенції:
− на утримання районного трудового архіву - у розмірах пропорційно кількості
жителів на відповідній території;
− на утримання районної ветеранської організації – по 1 тис грн. з кожного
бюджету
Шановні присутні!
Значну увагу, депутати районної ради і посадові особи місцевого самоврядування
району, як патріоти і громадяни України, що осуджують дії Росії стосовно ситуації на Сході
України, приділяли проблемам, що виникають у населення району у ході проведення АТО. З
метою допомоги учасникам антитерористичної операції, їх сім’ям, військовослужбовцям і
пораненим учасникам АТО постійно проводяться заходи щодо збору і перерахунку коштів,
продуктів харчування і теплих речей, закупівлі бронежилетів, виготовлення пічок для
обігріву типу «буржуйка». Апаратом районної ради придбано сертифікат Ощадбанку
України у розмірі 1000 грн і передано пораненому учаснику АТО Нікітіну Олександру
Миколайовичу. Рішеннями районної ради від 26 вересня 2014 року №356 затверджено
районну комплексну Програму соціальної підтримки сімей загиблих учасників
антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування
пам′яті загиблих на 2014 – 2015 роки та внесено зміни до рішення районної ради від 25
грудня 2013 року №295 «Про затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених
верств населення у 2014 році», яким включено в перелік малозабезпечених верств населення
переселенців, які прибули з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також
переселенців з районів проходження бойових дій.
Районна рада 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 21 спільне
розпорядження 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 районна газета «Маловисківські вісті», засновником якої є і
районна рада.
На сторінках періодичного видання протягом року рада оприлюднювала прийняті
рішення сесій районної ради, розміщувались повідомлення, звіти, інтерв’ю з головою ради,
представниками органів місцевого самоврядування, надавалася інформація про видані
розпорядження голови, звернення до членів громади району з нагоди державних свят,
загальнорайонних заходів тощо.
На фінансову підтримку періодичного видання районним бюджетом на 2014 рік були
передбачені бюджетні призначення у розмірі 120,0 тис.грн. У цьому році були виділені певні
кошти і на зміцнення матеріально-технічної бази редакції .
Шановні депутати!
Одним із основних критеріїв якості та ефективності нашої депутатської діяльності є
прозорість, відкритість та постійна співпраця з виборцями. За результатам реалізації цих
критеріїв можна судити про ефективність роботи ради в цілому. Саме взаємозв'язок та
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співпраця з жителями територіальних громад району, і є та робота, яка виходить за рамки
сесійної діяльності.
Постійно дотримуючись принципів відкритості і прозорості, депутати районної ради
постійно звітують про виконання своїх повноважень перед виборцями на громадських
слуханнях та зборах громадян, які в даний час проходять у місцевих радах.
Громадські слухання та збори громадян, це ті форми роботи, що забезпечують тісний
взаємозв'язок з громадянами та сприяють налагодженню партнерських взаємовідносин між
владою та громадою, посередниками між якими і є обраний виборцями депутат.
На громадських слуханнях, які вже відбулися, жителі територіальних громад просять
допомоги у вирішенні найболючіших питань, що їх турбують. Основні з них:
− відновлення автобусного сполучення з райцентром;
− придбання чи заміна парт для першокласників на більш низькі;
− приведення у відповідність до санітарних норм питної види в колодязях
громадського користування;
− забезпечення безперебійної роботи котельні в Копанській ЗШ та дотримання
відповідних температурних режимів і недопущення зриву навчальновиховного процесу;
− необхідність посилення роз’яснювальної роботи серед молоді працівниками
міліції щодо питань дотримання правопорядку;
− встановлення обмежень руху для важковагового транспорту ;
та багато інших. Тож на даний час наше з вами завдання, у співпраці з органами виконавчої
гілки влади знайти шляхи вирішення цих проблем, зробити так, щоб громадяни були впевнені,
що їхні звернення почуті і будуть вирішені.
Шановні колеги!
У звітному періоді апарат районної ради через районний ресурсний центр розвитку
громад, не залишали своєї проектної діяльності, яка стала вже традиційною у нашому районі.
Спільно з місцевими радами нами було проведено заходи з підготовки 8-ми мікропроектних
пропозицій до Українського фонду соціальних інвестицій для участі у міжнародному
проекті «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», За сприяння районної ради,
відділом освіти райдержадміністрації, Маловисківською міською, Смолінською селищною,
Оникіївською сільською радами, Мар’янівською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів
для участі у конкурсі було подано заявки, розроблено та підготовлено необхідний пакет
конкурсних документів. Районним бюджетом на 2014 рік передбачено бюджетні
призначення на співфінансування зазначеного конкурсу в розмірі 400,0 тис. грн.
За результатами конкурсного відбору Українським фондом соціальних інвестицій
було відмічено мікропроект «Теремок» - затишний двір, дарує тепло всім» Енергозберігаючі
технології в ДНЗ №1 «Теремок» Смолінської селищної ради, та відібрано для впровадження.
Частка співфінансування районного бюджету 100 тис. грн.
В рамках реалізації соціальної угоди, яка була укладена між Маловисківською
районною радою, Маловисківською райдержадміністрацією та ДП «Схід ГЗК» на період
2010-2015 років, в поточному році на території с.Олексіївка Мар'янівської сільської ради був
облаштований водогін, а також виконані роботи по ремонту покрівлі Мануйлівського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» на загальну суму 326,5 тис.грн.
Шановні присутні !
Підсумовуючи сказане, дозвольте висловити слова вдячності депутатському корпусу,
керівникам та працівникам органів місцевого самоврядування та виконавчої влади за
співпрацю, взаєморозуміння у розв’язанні існуючих проблем громади. Сподіваюсь, що нас і
надалі, незалежно від політичних уподобань, буде об’єднувати спільна відповідальність
перед кожною територіальною громадою і районом в цілому.
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На жаль, не найкращі часи переживає наша держава сьогодні. Та ні політичні
протистояння, ні партійна приналежність, ні мова, якою ми спілкуємось, не повинні нам,
особливо на місцевому рівні, заважати розуміти один одного, зберігати добросусідські
відносини, поважати право мати власну думку. Ніякі гасла не варті людської крові, а тим
більше людського життя.
Адже всім нам потрібна, перш за все, економічна і політична стабільність,
упевненість в завтрашньому дні, мир і спокій. Це добре ми розуміємо в наших
територіальних громадах.
Тож, згуртуймося над вирішенням нагальних проблем щодо створення належних
умов життя мешканців нашої малої батьківщини, нашої громади ім’я якої Маловисківщина, і
буде у нас все добре.
У наступному році районна рада має наміри і бажання сконцентрувати свої зусилля
на вирішенні таких витань:
− продовжити роботу для надання допомоги нашим землякам- учасникам АТО та їх
сім’ям;
− зробити все можливе для того, щоб най район був достойно представлений на
Всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва «Калиновий
спів»;
− продовжити практику залучення коштів для розбудови територіальних громад
шляхом участі у всеукраїнському та обласному конкурсах проектів розвитку
місцевого самоврядування, залучення коштів міжнародних та всеукраїнських
фондів та організацій;
− закінчити ремонт адміністративного приміщення і двору районної ради;
− активізувати роботу координаційної ради по фінансуванню різноманітних
програм.
На завершення, хочу підкреслити, що той фундамент, який вдалося закласти нашими
спільними зусиллями вчора, є гарантією змін на краще у житті нашого району завтра.
Сподіваюсь, що і в подальшій нашій діяльності ми збережемо курс, взятий на
розбудову нашої територіальної громади у попередні роки.
Дякую за увагу!
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