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Про звіт голови районної ради про роботу
Маловисківської районної ради за період
шостого скликання
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 період
шостого скликання взяти до відома.

Голова районної ради

С.Сосновська

Звіт голови Маловисківської районної ради шостого скликання 2015 року
Шановні депутати, присутні !
Ось і спливає час каденції Маловисківської районної ради шостого скликання.
Минуло п’ять років після нашої першої сесії, і, відверто кажучи легко ніколи – не було.
Критично оцінюючи пройдений шлях, можу впевнено сказати, що ми вистояли в непростих
умовах. Це були насичені подіями роки з багатьма здобутками і досягненнями та з певними
нереалізованими задумами. Ми стали свідками і учасниками багатьох подій та змін, що
стались у ментальності жителів наших громад, у нашій з вами свідомості, і в Україні в
цілому.
Хочу подякувати всім, хто працював протягом цих п’яти років задля розвитку
Маловисківщини. Усім нам за цей час вдалося досягти суттєвих, конкретних результатів у
розвитку нашого району, тому я можу із впевненістю та відповідальністю констатувати, що
це були найбільш продуктивні роки.
Підґрунтям нашої ефективної роботи є тісна та плідна співпраця депутатів районної
ради, виконавчого апарату з усіма структурними підрозділами районної державної
адміністрації, місцевим радами, установами і організаціями району, органами державної
виконавчої влади, прокуратурою. Ми не залишали поза увагою наші заклади освіти,
медицини та культури і намагались підтримувати їх відповідно до своїх можливостей.
Сподіваюсь, що районною радою сьомого скликання цей темп буде підтримано і наш
район і надалі буде розвиватися, ставатиме більш комфортним для наших жителів.
Шановні друзі!
За період скликання багато чого зроблено із запланованого, до вашої уваги мій звіт,
який є узагальненням щорічних звітів, які проводилися мною відповідно вимог до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», як у цій сесійній залі так і неодноразово
на територіях місцевих рад під час проведення громадських слухань на відкритих зустрічах
громадян.
Оголошуючи програмну заяву, під час обрання голови районної ради шостого
скликання, я як кандидат, поставила для себе завдання у разі обрання мене на посаду голови
районної ради :
Перше : Забезпечення гласності у діяльності ради та її органів, особливо
координація роботи фракцій, депутатських груп, постійних комісій, президії ради,
пошук компромісних рішень для вирішення проблемних питань, що забезпечують
спільні потреби територіальних громад
З даного питання повідомляю, що рада працювала сесійно, згідно з планом роботи, який
щорічно затверджувався відповідно до вимог чинного законодавства, у межах Конституції
України, чітко дотримуючись повноважень та норм, що передбачені Регламентом районної
ради шостого скликання.
Сесія складалась з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій. 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.
Протягом скликання проведено 34 пленарних засіданння на яких прийнято 447 рішень
переважна більшість їх стосувалась питань соціально-економічного розвитку території,
затвердження та виконання районного бюджету, районних цільових програм, забезпечення
підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад
району та інші.
Про небайдужість депутатів районної ради до вирішення питань громади району
свідчить той факт, що у переважній більшості пленарних засідань брали участь від 60 до 90
відсотків нашого депутатського корпусу.

Хочу подякувати депутатам, які брали участь майже у всіх пленарних засідань ради,
а саме :
−
Боюку Василю Миколайовичу
−
Васічу Петру Васильовичу
−
Вербовському Віктору Павловичу
−
Донцову Володимиру Олексійовичу
−
Жовтилу Леоніду Борисовичу
−
Кирилову Ростиславу Анатолійовичу
−
Косінському Василю Михайловичу
−
Левицькій Надії Іванівні
−
Логвіну Михайлу Михайловичу
−
Малюцькому Михайлу Іллічу
−
Небозі Олександру Івановичу
−
Петрову Миколі Вікторовичу
−
Сороці Володимиру Павловичу
−
Шваюку Василю Романовичу
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. За період скликання
проведено 141 засідання, на яких розглянуто 746 питань, прийнято відповідні
висновки та рекомендації.
На 27 спільних засіданнях постійних комісій розглянуто 292 питання.
Постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної
діяльності та приватизації (голова комісії Стегар М.В.) - провела 63 засіданння, розглянуто
252 питань.
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 16 засідань, розглянуто 56
питань.
Постійна комісія районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних
відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів (голова комісії
Шваюк В.Р.) - проведено 12 засідань, розглянуто 40 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 15 засідань, розглянуто 71 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 8 засідань, розглянуто 35 питань .
Протягом звітного періоду активно працювала президія районної ради, якою було
проведено 33 засідання, на яких узгоджувались пропозиції щодо питань, що вносились на
розгляд ради, узгоджувались з відповідними постійними комісіями, депутатськими групами
та фракціями проекти документів ради до їх розгляду на сесії тощо. Всього розглянуто 45
питань.
Другим пунктом моєї програмної заяви було :

Створення та функціонування сайту Маловисківської районної ради, висвітлення на
сторінках районної газети «Маловисківські вісті» інформацію про роботу депутатів
всіх рівнів.
Працюючи над реалізацію цього питання та з метою розвитку місцевого
самоврядування, районною радою був розроблений проект “Інформаційно—технологічне
забезпечення органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення сучасними
інтернет ресурсами” загальною вартістю - 100 тис. грн.
За результатами конкурсу, на реалізацію вказаного проекту з обласного бюджету було
виділено 50.0 тис.грн. Проект дозволив обновити комп’ютерну техніку місцевих рад,
підключити до мережі Інтернет всі територіальні громади, створити в кожній раді свою веб сторінку, проводити онлайн - наради та конференції. Це і стало першими кроками до
впровадження системи електронного врядування в органах місцевого самоврядування
району, а у подальшому може стати ефективним інструментом для надання якісних
адміністративних послуг населенню. Виконавчим апаратом районної ради надано методичну
та практичну допомогу місцевим радам для наповнення матеріалами веб-сайтів.
Функціонує також і сайт районної ради на сторінках якого розміщені всі рішення
районної ради шостого скликання, інформація згідно вимог Закону України «Про доступ до
публічної інформації» та інші матеріали про діяльність районної ради, ресурсного центру
розвитку громад та методичні рекомендації для місцевих рад.
Наступний пункт програми, це продовжити роботу направлену на розбудову
місцевого самоврядування в районі та примноження
надбань депутатських
корпусів минулих скликань
За моєї ініціативи та для створення належних умов для реалізації територіальними
громадами та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених
Конституцією та законами України була прийнята Програма розвитку місцевого
самоврядування у Маловисківському районі, яка реалізовалася протягом 2011-2015
років.
Працючи над її виконанням.
а) в адміністративному приміщенні районної ради :
− проведено поточний ремонт деяких кабінетів ;
− встановлено 20 кондиціонерів ;
− облаштовано внутрішній туалет ;
− замінено старі дерев’яні двері та вікна на сучасні металопластикові ;
− замінено електропроводку та встановлено протипожежну і охоронну
сигналізації ;
− зроблено ремонт приміщень загального користування і фасад ;
− обладнано кімнату депутатів Маловисківської районної ради в
адміністративному приміщенні ради ;
− проведено капітальний ремонт опалювальної системи ;
− переобладнання службового автомобіля на газ ;
б) на прилеглій території:
− прокладено новий водогін ;
− збудовано новий надвірний туалет ;
− альтанку, фонтан, пішохідні доріжки ;
− облаштовано клумби і місце під флагшток ;
в) на територіях місцевих рад:
− проведено поточні ремонти в 14 адміністративних приміщеннях ;
− створено умови та підключено до мережі Інтернет апарати сільських рад ;
− створено 20 офіційних сайтів районної, міської, селищної та сільських рад
в мережі Інтернет ;

Крім того :

− придбано 30 комплектів комп’ютерної техніки, екран, проектор, вісім
принтерів та один телефон-факс ;
− виготовлено 1000 буклетів про Маловисківський район ;
− постійно висвітлюється діяльність органів місцевого самоврядування на
сторінках районної газети «Маловисківські вісті» та сайті районної ради .

У 2015 році проведено ремонт актового залу та на загальну суму 148032,84 грн.
виконані роботи з ремонту стелі, стін, полу, меблів. У адміністративному приміщенні
райвінуправління замінено 9 дверей, 12 вікон, промито опалювальну систему,
відремонтовано стелю, стіни на 1-му поверсі. Витрачено 148834,86 грн.
З метою взаємодії та співпраці органів місцевого самоврядування протягом
скликання проведено 25 засідань Координаційної ради при голові Маловисківської
районної ради з питань місцевого самоврядування.
На мій погляд, найбільш результативними були виїзні засідання. Під час їх
проведення, керівники органів місцевого самоврядування мали можливість ознайомити
колег зі своєю роботою та поділитися досвідом роботи з питань благоустрою територій,
утримання закладів соціальної сфери, виконання соціальних угод, діяльності громадських
організацій, виконання програми розвитку місцевого самоврядування. Така форма роботи,
дала можливість поділитися позитивним досвідом роботи та сприяла розвитку місцевого
самоврядування в районі.
Крім цього, з метою вивчення позитивного досвіду роботи, протягом скликання
проведено виїзні засідання за межами району. Перебуваючи на території Вінницької міської
ради, вивчався досвід роботи пов'язаний із запровадженням електронного документообігу та
діяльність центру адміністративних послуг. Під час засідання на території Пирятинського
району Полтавської області вивчався досвіду роботи органів місцевого самоврядування по
питаннях співпраці з громадськими організаціями та правова робота з населенням,
впровадження відновних практик у громадах Пирятинського району, розвиток туристичної
мережі. На спільному виїзному засіданні з колегами з Кіровоградського району обговорено
Концепцію реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні
та ознайомлено з роботою закладів соціальної сфери, обох районів.
Децентралізація влади, обєднання громад та діяльність органів місцевого
самоврядування в нових умовах міжбюджетних відносин стало темою Координаційної ради,
яка відбулася на території Сторожинецької районної ради Чернівецької області. В свою
чергу, район приймав делегацію з зустрічним візитом протягом 9-11 вересня поточного
року. Гості з буковини мали можливість ознайомитись з роботою органів місцевого
самоврядування, виконавчої влади нашого району, зацікавив гостей і досвід роботи в
медичній, освітянській та культурній галузях.
Під час засідання круглого столу за участю керівників органів місцевого
самоврядування та виконавчої влади двох районів керівництвом Маловисківської та
Сторожинецької районних ради висловлено сподівання щодо подальшої співпраці двох
районів в економічній, соціальній, культурній і освітянській сферах в рамках угоди між
Сторожинецькою районною радою Чернівецької області та Маловисківською районною
радою Кіровоградської області, укладеної 6 серпня поточного року в м.Сторожинець.
Четвертим пунктом моєї програми було питання
Облаштування депутатської кімнати що мало на меті надавати депутатам
районної ради допомоги у здійсненню їх депутатських повноваженнях
Багато з присутніх пам’ятають, що питання щодо необхідності створення депутатської
кімнати стояло на прядку денному районної ради, щонайменше з 2002 року. І ось, в 2011
році було виділено кімнату, проведено ремонт, придбано меблі, персональний комп’ютер,
який підключено до мережі Інтернет. Це дало можливість депутатам районної ради завчасно

та в належних умовах ознайомитись з законодавчою базою, матеріалами постійних комісій,
сесій, підготувати звернення та запити. Виконавчим апаратом забезпечено надання
методичної допомоги для здійснення депутатами районної ради своїх повноважень.
Крім цього приміщення депутатської кімнати використовувалося для проведення виїзних
прийомів громадян депутатами обласної ради, засідань постійних комісій, селекторних
нарад, а після створення районного ресурсного центру громад – для проведення засідань та
тренінгів по наданню практичної допомоги у написанні інвестиційних проектів.
Як відомо, на протязі усієї каденції районна рада, органи місцевого самоврядування та
органи виконавчої влади району впроваджували у наших громадах проект ЄС /ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду – І та ІІ», учасниками якого ми є ще з 2008
року. Як вам уже відомо, у рамках пілотного Проекту було реалізовано 12 мікро-проектів на
загальну суму більше 2 млн.грн Створено 20 громадських організацій,
Протягом скликання апаратом районної ради через районний ресурсний центр розвитку
громад продовжено проектну діяльність, яка стала вже традицією.
Загляньмо назад в історію і згадаймо, що 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, міською,
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 були передбачені 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 районною радою,
райдержадміністрацією та ДП «Схід ГЗК» на період 2010-2015 років, на території
с.Олексіївка Мар'янівської сільської ради був облаштований водогін, виконано поточний
ремонт дитсадка «Вишенька», 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.
Так, як і питання облаштування депутатської кімнати – питання щодо погодження сесією
районної ради
призначення керівників окремих об’єктів спільної власності
територіальних громад району на протязі тривалого проміжку часу не знаходило свого
вирішення. Навіть були судові справи по даному питанню. Працюючи над виконанням
цього пункту програми, було знайдено порозуміння з районною державною адміністрацією
і протягом скликання на сесії районної ради було прийнято 30 рішень відповідно до яких:
Погоджено призначення директорів
- Маловисківського районного будинку культури і будинку дитячої та юнацької
творчості;
- Великовисківської школи естетичного виховання;
- Олександрівської,
Паліївської,
Лозуватської,
Хмелівської
Мар'янівської,
Маловисківської загальноосвітніх шкіл та Смолінського навчально – виховного
об’єднання „Загальноосвітня школа I-III ступенів-гімназія-позашкільний навчальний
заклад”.
Погоджено продовження терміну перебування на умовах контракту директорів
- Маловисківського районного будинку культури, районної бібліотеки, музею історії
Маловисківського району;
- Мануйлівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школадошкільний навчальний заклад»;

- Розсохуватської, Лозуватської та Хмелівської загальноосвітніх шкіл;
- Смолінської школи естетичного виховання та Маловисківської дитячої школи
мистецтв;
- головного лікаря комунального закладу «Маловисківський Центр первинної медикосанітарної допомоги».
Наступним моїм програмним завданням стало підвищити ефективності в роботі та
покращити матеріально-технічну базу комунальних підприємств і установ
«Маловисківський комунальник» і « Трудовий архів»
З цього питання хочу зазначити, що комунальним підприємством «Маловисківський
комунальник», обслуговується шість адміністративних приміщень, серед яких приміщення
районної ради, управління держказначейства в районі, фінансового управління, управління
агропромислового розвитку та управління соціального захисту населення районної
державної адміністрації. Даним підприємством надавалися послуги по прибиранню та
опаленню приміщень, упорядкування прилеглих територій гаражів, проведено промивку
опалювальних систем, установлено протипожежну та охоронну системи.
Значно покращилося матеріально-технічне забезпечення комунальної установи
трудовий «Трудовий архів». За звітний період надано приміщення, яке відповідає
санітарним вимогам для зберігання архівних документів, встановлено протипожежну та
охоронну сигналізації, придбано кондиціонер та меблі для сховищ особових справ. Також
придбано вогнегасники та комп’ютерну техніку. Працівники працюють в комфортних
умовах, так як приміщення опалюється в зимовий період.
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.
Голова ради постійно веде особистий прийом громадян. 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.
За звітний період до районної ради надійшло більше 3000 документів.
Виконавчим апаратом районної ради ужито заходи щодо їх своєчасного виконання.
Підготовлено та відправлено близько 2500 документів. Керівництвом районної ради видано
більше 600 розпоряджень , з них 535 – з питань основної діяльності та 72 розпоряджень з
кадрових питань.
Виконавчим апаратом районної ради забезпечується оновлення інформації про
діяльність ради на офіційному веб-сайті відповідно до вимог Закону України «Про доступ
до публічної інформації».
Шановні присутні!
Значну увагу, депутати районної ради і посадові особи місцевого самоврядування
району, як патріоти і громадяни 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, що був переданий учаснику АТО Нікітіну
Олександру Миколайовичу. Рішенням 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 , на реалізацію якої з районного бюджету
виділено кошти в сумі 405 тис.грн.(за оперативною інформацією на даний час додаткова
потреба на реалізацію даної програми складає ще 200 тис.грн.),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.
У цьому році наш район мав честь відкрити 24-й Всеукраїнський фестиваль-конкурс
вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів», який відбувся 24 травня в обласному центрі.
Фестиваль розпочався ходою від місця проведення першого "Калинового співу" – театру ім.
М.Л. Кропивницького, до обласної філармонії. Делегація вокально-хорових колективів
Маловисківського району дала старт презентаціям творчих колективів області, а також
церемонії уквітчання кущів калини. В фойє філармонії була розгорнута виставка "Калиновий
розмай". Свій творчий доробок на виставці, а це кілька сотень кращих художніх виробів
традиційного та сучасного народного мистецтва, презентували народні умільці нашого району.
За мого особистого сприяння було повністю забезпечено перевезення більше 100 чоловік до м.
Кіровоград їх харчування, оновлено одяг учасників фестивалю. За відгуками засобів масової
інформації презентація нашого району була найкращою за всі 24 роки.
Шановні колеги!
Однією з важливих сфер діяльності районної ради шостого скликання стало
врегулювання питань пов’язаних з управлінням об’єктів спільної власності територіальних
громад району. Нагадаю, що згідно рішення районної ради від 16 березня 2007 року №77 до
переліку підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл,
селища і міста району включено 78 об’єктів.
Провівши аналіз стану наявності технічної та землевпорядної документації на
зазначені об’єкти встановлено, що у відсотковому співвідношенні, практично 99% об’єктів
не мають зазначеної документації, відсутність якої в свою чергу створює конкретні
перешкоди , насамперед, до законодавчої реєстрації права власності на об’єкти та отриманні
свідоцтв на право власності.
З
2014 року відділом з питань управління об’єктами спільної власності
територіальних громад району було організовано процес виготовлення технічних паспортів
та проектів землеустрою об’єктів нерухомості спільної власності територіальних громад по
12 об’єктах. Документація була виготовлена проектними, землевпорядними та
експертними організаціями м. Кіровограда (КП «Кіровоградський земельно-кадастровий
центр, Громадський земельно-кадастровий центр, ТОВ «Експерт-Центр» тощо), за послуги
яких з районного бюджету всього було перераховано коштів в сумі - 39 тис.500 грн.

На підставі виготовленої технічної та землевпорядної документації, районною радою
на зазначені об’єкти вже отримано 5 свідоцтв про право власності. Робота в даному
напрямку продовжується.
З метою недопущення не раціонального використання майна спільної власності
територіальних громад проведено процес приватизації приміщення колишньої
Новогригорівської школи 1-2 ступенів. За результатами проведення аукціону, переможцем
визначено фермерське господарство «Злагода». До районного бюджету перераховані кошти
в сумі - 99 тис.грн.
Шановні депутати!
Кожен з нас добре усвідомлює, що зараз відбувається в нашій державі. Ми також повинні
зрозуміти, що нема особистих амбіцій, побажань – є бажання працювати для людей, на
розвиток територіальних громад та району, є тільки Україна, її інтереси, єдність країни та
шлях демократичного розвитку.
Головним із завдань, що я ставила перед собою та виконавчим апаратом районної
ради, було зростання ролі місцевого самоврядування районного рівня, депутатів районної
ради у процесах соціально-економічного розвитку району, ефективного формування і
виконання районного бюджету, фінансування закладів освіти, охорони здоров’я і культури,
підвищення інвестиційної привабливості району, і найголовніше покращення добробуту
наших жителів.
Хочу подякувати вам, шановні колеги, за те, що будучи представниками різних
політичних партій, ви доклали максимум зусиль, щоб ситуація в нашому районі не вийшла з
під контролю і залишалась у межах розумного. В деякій мірі, ставлячи інтереси
територіальних громад вище політичних, ми разом з депутатами місцевих рад всіх рівнів,
керівниками місцевих рад не допустили значних порушень громадської безпеки, зокрема не
пошкоджено майно жодного адміністративного приміщення, не нанесено матеріальної
шкоди жодному жителю нашого району.
Дякую всім тим, хто приклав своїх зусиль для забезпечення злагодженої роботи
районної ради, підвищуючи тим самим значимість і авторитет органів місцевого
самоврядування.
Маловисківська районна рада завжди була, і я сподіваюсь буде відкритою в своїй
діяльності не буде дистанціюватись від проблем, а буде на належному рівні представляти
інтереси жителів району, виступаючи ініціатором пошуку шляхів їх вирішення.
Дякую за увагу!

