Україна

ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення
Від 17 квітня 2013 р. №20-1/VI
Про звіт голови районної ради.

Заслухавши та обговоривши звіт голови районної ради Біби О.О. про проведену
роботу за період з квітня 2012 по квітень 2013 року, відповідно до статей 43, 55
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт голови районної ради Біби О.О. взяти до відома (додається).
2. Голові районної ради Бібі О.О.:
2.1. Врахувати в роботі побажання, зауваження, пропозиції щодо подальшого
зосередження зусиль президії, постійних комісій та виконавчого апарату
районної ради для ефективної реалізації повноважень органів місцевого
самоврядування у економічному та соціальному розвитку району.
2.2. Рекомендувати продовжити практику взаємодії районної ради з районною
державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування району на
засадах відкритості, партнерства та узгодження позицій співпраці.
3. Доручити виконавчому апарату районної ради узагальнення висловлених в ході
обговорення звіту побажань та зауважень.

Голова районної ради

О.О. Біба
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Звіт
голови Городищенської районної ради
Олександра Олексійовича Біби

Коротко характеризуючи роботу районної ради, треба зазначити, що вищий
представницький орган району працював стабільно і послідовно, забезпечуючи
розвиток регіону за пріоритетними напрямками, розв’язуючи поточні питання життя
територіальних громад, не перетворюючись на арену політичного протистояння.
Разом із вами ми прагнули організувати її так, щоб рада якомога повніше та
ефективніше виконувала свої обов’язки, передбаченні чинним законодавством, і
головне – компетентно приймала відповідні рішення.
Хочу зауважити, що спільна діяльність районної ради та райдержадміністрації
охоплювала різні сфери економічного, соціального та культурного життя району.
Протягом всієї каденції районна рада шостого скликання має надійного партнера в
особі районної державної адміністрації, з якою ми завжди знаходимо порозуміння і
працюємо як єдина команда для розв’язання питань розвитку регіону.
Пріоритетними напрямками нашої роботи були:
- зміцнення співпраці з головних завдань розвитку району між органами
місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, адже лише в
консолідації зусиль представницької гілки влади та в діловому партнерстві з
органами виконавчої влади можна досягти успіху, тим більше, що в нас одна
мета – поліпшення добробуту людей;
- вдосконалення регіональної політики, побудованої на новій моделі співпраці з
місцевими органами влади з урахуванням інтересів держави, територіальних
громад, місцевого бізнесу, виробників, підприємств та установ;
- прийняття низки районних програм, спрямованих на підвищення соціальноекономічного та культурного розвитку Городищини;
- забезпечення належного контролю за ефективним управлінням майном, що
знаходиться у спільній власності територіальних громад;
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- консультативно-дорадча допомога радам у вирішенні актуальних питань їх
життєдіяльності, підвищення рівня кваліфікації та навчання кадрів місцевих
рад;
Для забезпечення виконання вищезазначених напрямків роботи упродовж звітного
періоду було проведено 7 сесій та 7 засідань президії, розглянуто 82 питання. За
результатами сесійних засідань ухвалено 81 рішення, у тому числі прийнято 9
районних програм та знято з контролю 6 програм.
Звісна річ, немає можливості і потреби аналізувати кожне з прийнятих рішень, але
попри різноманітність питань, переважна більшість їх стосувалася економічного
зростання та соціального захисту населення району.
Хочу зазначити вирішальне і об’єднуюче значення

у забезпеченні виконання

поставлених завдань районної комплексної програми «Відродження Городищини»,
затвердженої рішенням районної ради в квітні 2012 року. Прийняттю програми
передувало ініційоване головою районної державної адміністрації Олександром
Миколайовичем Ганжою широке і зацікавлене обговорення проблем районної
громади. У обговоренні взяли участь всі версти населення: міська і сільська
інтелігенція, трудові колективи, молодь, пенсіонери, представники громадських
організацій, підприємці – всі, кому не байдуже майбутнє сучасників і прийдешніх
поколінь.
Обговорення завершилось першими в історії Городищини Народними зборами, в
яких взяв участь їх ініціатор, Герой України Геннадій Борисович Бобов. В результаті
спільних зусиль
колективним

і була

автором

розроблена

якої стала

вся

програма

«Відродження

Городищини»,

районна

територіальна

громада,

яка

конкретизувала завдання влади по кожному населеному пункту району.
Спільними
самоврядування

зусиллями
нам

з

вдалося

райдержадміністрацією,
забезпечити

реалізацію

органами
пріоритетних

місцевого
завдань,

передбачених програмою соціально-економічного розвитку району на 2012 рік та
районною комплексною програмою «Відродження Городищини».
Все це в комплексі дало позитивні результати, нам вдалося створити необхідні
умови для стабільного динамічного розвитку району.
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В першу чергу хочу відзначити завершення будівництва та введення в
експлуатацію підвідних газопроводів до сіл Орловець і Калинівка. Успіхом
завершилась багаторічна «епопея», ускладнена деструктивними діями окремих
господарчих структур та політичних сил. Успіх став можливим дякуючи об’єднаним
зусиллям районної адміністрації, районної ради та місцевого самоврядування,
територіальних громад вказаних сіл. Вирішальне значення мала допомога з боку тоді
депутата обласної ради, а нині народного депутата України Геннадія Бобова.
Технічне виконання робіт на газових магістралях забезпечив депутат районної ради
Олександр Клімов. Ми, як і жителі сіл Орловець і Калинівка щиро вдячні всім, хто
сприяв підведенню газу до сільських осель.
Відновлено (в тому числі побудовано нових) 42,7 км. вуличного освітлення,
приведено в робочий стан 527 світлоточок, які обладнано енергозберігаючими
лампами. Роботи по відновленню вуличного освітлення проведено у всіх населених
пунктах району. Підкреслю, що така робота буде проводиться і надалі.
Однією із глобальних і складних для вирішення була і залишається проблема
ремонту доріг.
Ми проживаємо в широтах, кліматичні умови яких в осіннє-зимовий період
приводять до руйнування асфальтного дорожнього покриття. Цього можна уникнути
лише при умові дотримання усіх технічних норм. Їх дотримання, в свою чергу,
вимагає величезних фінансових затрат. На жаль, таких коштів завжди не вистачає.
Тому, виходячи із наявних

можливостей, влада ставить завдання максимально

ефективно використовувати наявні фінансові можливості. За звітний період на
ремонт доріг комунальної власності використано понад 1 млн. 200 тисяч гривень
місцевих і державних коштів. Звичайно, це краплина в морі наших бажань. Без
вагомої державної допомоги нам не обійтись. З іншого боку – все пізнається у
порівнянні. Якщо подивитись на дороги наших сусідів в напрямку Черкас і
Кіровограда – стає зрозумілим що, не дивлячись на всі нарікання, нам вдається
підтримувати шляхи сполучення у задовільному стані.
Як би там не було, але ремонти комунальних доріг і вулиць проведені у всіх
населених пунктах. Взяти, наприклад, Городище. Частковий ремонт вулиці Чапаєва
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дав можливість продовжити по цій вулиці автобусний маршрут. Звичайно, хотілося
б покласти по всій протяжності вулиці нове асфальтне покриття. Але, з огляду на вже
згадані обставини, будемо проводити тут поетапне асфальтування. Із настанням тепла
дорожні ремонті роботи будуть продовжуватися.
Незважаючи на кризові явища у сфері економіки в районі продовжувалась робота
по розвитку приватної ініціативи. Так, станом на 01.01. 2013 на обліку в ДПІ у
Городищенському районі перебувало 1175 фізичних осіб – приватних підприємців,
що на 135 осіб менше, у порівнянні із відповідним періодом попереднього року, та
267 юридичних осіб, що на 2 особи більше проти відповідного періоду минулого
року. Приватними підприємцями до бюджету за 12 місяців 2012 року було сплачено
5 млн. 446,6 тисяч гривень, що становить 10,4 % від загальних надходжень. В тому
числі до зведеного районного бюджету 4 млн. 68 тисяч гривень, що на 1 млн. 405
тисяч більше ніж за 2011 рік.
Малими підприємствами району за минулий рік було сплачено 45 млн. 118,7
тисячі гривень (86,2% від загальних надходжень) в тому числі до місцевого бюджету
– 40 млн. 716,6 тисячі гривень (на 8 млн. 267,3 тисячі гривень більше у порівнянні із
аналогічним періодом 2011 року (при майже незмінній кількості платників).
На підприємствах малого бізнесу за останні роки набули розвитку виробничі
напрямки: вирощування зернових і технічних культур, виробництво борошна і круп,
лісопильна справа, виготовлення виробів з деревини, виробництво будівельних
матеріалів.
Вся робота у цій сфері здійснювалася у відповідності до районної програми
підтримки малого підприємництва, затвердженої відповідним рішенням районної
ради. Дякуючи цьому створення сприятливих умов для соціальних перетворень і
розвитку бізнесу набувають в районі системного, все більш охоплюю чого характеру.
З метою підвищення ефективності у діяльності місцевих органів влади в питаннях
співпраці з підприємництвом діє дозвільний центр з оформленням і видачі
документів

дозвільного

характеру,

координаційна

рада

з

питань

розвитку

підприємництва. До відання останньої відносяться питання реалізації єдиної
регуляторної

політики

у

сфері

господарської

діяльності,

оподаткування,
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кредитування підприємницьких структур, сплати податків до місцевих бюджетів,
створення нових робочих місць та своєчасної виплати заробітної плати. Надається
консультативно-інформаційна допомога.
Важливим кроком підтримки малого і середнього підприємництва є надання
фінансової підтримки через відповідний районний фонд (до речі – утворений
рішенням районної ради). Через часткове відшкодування відсоткових ставок за
кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього бізнесу для реалізації
інвестиційних проектів у 2011 році фондом надано допомогу у розмірі 1,6 млн.
гривень. У 2012 році ця сума склала вже 1,8 млн. грн.
Слід відзначити, що нас ще не задовольняє низький рівень розвитку малого
підприємництва у сільській місцевості, особливо враховуючи потребу у сфері
надання побутових та життєво-комунальних послуг, організації обслуговуючих і
переробних кооперативів.
Наш район завжди прославляли трудівники села. Зрозуміло, що для Городищини
з її унікальним і природнім і професійним потенціалами – серед головних пріоритетів
залишається аграрна галузь.
Одним із визначальних документів над виконанням якого працювала районна рада
була обласна програма «Село Черкащини 2020».
2012 рік значимий тим, що незважаючи на всі колізії та негаразди (затяжна посуха,
суховії, фінансова нестабільність тощо) в районі зберігаються позитивні тенденції
реального зростання сільськогосподарського виробництва, що позитивно впливає на
забезпечення

населення

продуктами

харчування,

переробних

підприємств

сировиною. Сільськогосподарськими підприємствами всіх категорій вироблено: 141
тис. тонн зерна зернових, при середній врожайності 58,1 ц/га.
План виконано на 106,2%. По вказаному показнику район зайняв четверте місце в
області.
Пшениці зібрано 42,2 тис. тонн (46,32 цнт/га), ячменя 8 тис. тонн (29,7 цнт/га),
кукурудзи на зерно 90 тис. тонн (78,4 цнт/га).
Крім того, одержано 16,8 тис. тонн зерна соняшника, при середній врожайності
23,3 цнт/га, цукрових буряків – 165,4 тис. тонн при середній урожайності 525 цнт/га.
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В районі відроджується буряківнича галузь.
Наразі розпочато комплекс весняно-польових робіт. Під урожай 2013 року восени
посіяно 19376 га озимих зернових та 3192 га озимого ріпаку, проведено підживлення
на 100% посівних озимих, 100-відсотково заготовлено посівний матеріал ярих
культур. З метою забезпечення високоякісним посівним матеріалом 1100 га посіяно
«елітою» та «суперелітою», що цілком відповідає науковим нормам агротехніки.
Для забезпечення продовольчої безпеки, та на виконання розпорядження
облдержадміністрації, в районі визначено обсяги закупівлі продовольчого зерна
урожаю 2012 року до регіональних ресурсів в кількості річної потреби 2400 тонн та
затверджено список сільськогосподарських підприємств – товаровиробників, що
поставляють продовольче зерно до регіональних ресурсів.
В значній мірі забезпеченню населення продуктами харчування сприяє проведення
виїзної торгівлі, ярмарок сільськогосподарськими товаровиробниками в населених
пунктах району. Так, за 2012 рік по населених пунктах району цими підприємствами
проведено 355 ярмарок та 41 виставку – розпродаж сільськогосподарської продукції.
Водночас, сільськогосподарськими та переробними підприємствами всіх форм
власності проведено 48 виїзних ярмарок в обласному центрі та в м. Канів, де
приймали участь 8 підприємств. Відповідні заходи продовжують проводитись.
Треба зазначити, що в районі намітилась тенденція стабілізації в галузі
тваринництва. За 2012 рік реалізовано на забій худоби, свиней та птиці в живій вазі
2343 тонни (в 2 рази більше рівня 2011 року), вирощено худоби , свиней та птиці в
живій вазі 2590 тонни (142% до 2011 року), надоєно 7691 тонн молока (124%),
отримано 59,44 млн. шт. яєць. Поголів'я ВРХ зросло на 224 голови, свиней на 4,5
тисяч голів.
З метою нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції, особливо
молочного скотарства в районі розроблена та затверджена рішенням сесії районної
ради від 18.02. 2011 №3-8/VI року «Районна програма розвитку молочного скотарства
до 2020 року», згідно якої планувалося досягти в 2012 році темп росту виробництва
продукції скотарства 103%, реалізувати на забій худоби та птиці в живій вазі 1827,8

8

тонн, отримати худоби та птиці в живій вазі від вирощування 3227 тонн, молока
6620 тонн.
Як бачимо, заплановані показники виконано.
Для досягнення поставленої мети в районі проводяться роботи щодо будівництва
та реконструкції свинокомплексів – репродукторів на 2,5 тис. свиноматок кожен (ФГ
«Царина», Черкаська філія ТОВ «Аграрна компанія України»), що дасть змогу
створити в тваринництві до 100 нових робочих місць. В звітному році введено в дію
аналогічний комплекс в с. Валява (ТОВ СП «Валява»).
Водночас, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.04. 2012
№342 щодо надання бюджетної дотації фізичним особам за утримання та збереження
молодняку ВРХ в районі станом на 01.03. 2013 виплачено дотацію в сумі 252144 грн.
В даний час проводиться робота по виплаті ще 45106 грн. вказаної дотації.
Відповідно і на 2013 рік визначено основні пріоритети та напрямки діяльності в
тваринництві. Всього заплановано отримати від вирощування худоби і птиці в живій
вазі 3788 тонн, в тому числі 615 тонн ВРХ, 16432 тонни свиней та 1580 тонн птиці,
8219 тис. тонн молока, 74,6 млн. шт. яєць.
Важливим питанням на селі є виплата орендної плати за оренду земельних часток
(паїв). На 2011-2012 маркетинговий рік заключено 14025 договори оренди земельних
часток (паїв) загальною площею 27683 га. Орендна плата, з урахуванням індексу
1,756 вартості землі становив 23569,8 тис. грн., 815,40 грн. за 1 га. Середній рівень
орендної плати по району складає 3,17%, що відповідає вимогам чинного
законодавства. На сьогоднішній день виплачено орендну плату на 99,6%.
В рамках Програми «Село Черкащини 2020» за 2012 року укладено 72 соціальні
угоди на загальну вартість надання послуг 2862 тис. грн., що в перерахунку на 27658
га орендованої ріллі складає 103,5 грн.
Завдяки цій інвестиції населені пункти району додатково отримали близько 3 млн.
грн., що в свою чергу, дало можливість вирішувати соціальні питання територій,
зокрема питання благоустрою та газифікації населених пунктів, утримання закладів
культури, освіти, медицини, надання побутових послуг тощо.
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На цей час у районі функціонує 23 дошкільні навчальні заклади у яких навчається
та виховується 1278 дітей (у порівнянні з 2011 роком-на 55 дітей більше). Показник
охоплення дітей віком від 3 до 6 років різними формами дошкільної освіти становить
98,0 відсотка (обласний показник – 94,5 відсотка).
Створено 4 освітніх округи з опорними профільними закладами, що дало змогу
підвищити якість освітніх послуг.
Нині в сільських школах обліковується 363 одиниці сучасної комп’ютерної
техніки, до мережі Інтернет підключено усі загальноосвітні навчальні заклади.
2 освітянські родини отримали квартири у селах Вербівка і Воронівка.
Цього, звичайно, недостатньо, тому нам, разом із райдержадміністрацією,
органами місцевого самоврядування потрібно постійно приділяти увагу поліпшенню
житлових умов педагогів та інших працівників бюджетної сфери.
Станом на 01.01. 2013 року в районі діють 25 загальноосвітніх навчальних
закладів (24 школи і економічний ліцей) у них навчається 3106 учнів. Стовідсотково
забезпечено комп’ютерною технікою та підключено до інформаційної мережі
Інтернет усі шкільні бібліотеки.
За межею пішохідної доступності перебуває і стовідсотково підвозиться 571
учень. Виконуючи районну програму «Шкільний автобус», затверджену депутатами
районної ради, ми маємо на сьогодні 6 шкільних автобусів.
Проблемою залишається відшкодування під'їзду вчителів до місця роботи. Ми цю
проблему знаємо і плануємо вирішити в найближчий час.
Станом на 01.01. 2013 року повністю проведено ремонтно-профілактичні роботи
власних топкових і котелень у всіх загальноосвітніх школах(у 2011 році – у 16 ЗОШ).
Крім того у Воронівському навчально-виховному комплексі проведено заміну
опалювального котла на сучасний енергоефективний. У Хлистунівській школі
проведено ремонт покрівлі.
В області та районі вже зроблені перші кроки, направлені на реформування
закладів первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги. У першу чергу
необхідно здійснити централізацію коштів територіальних громад на рівні районного
бюджету, які будуть спрямовані на забезпечення медичного обслуговування
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населення, що дає змогу отримати більш потужне джерело фінансування сільської
медицини.
Проте до цього часу в районі не повністю вирішено питання щодо передачі на
фінансування з районного бюджету медичних установ, і на початок року на балансі
сільських рад залишилися приміщення 11 закладів охорони здоров'я, у тому числі 3
дільничних лікарень, 3 лікарських амбулаторій та 5 ФАПів. Організаційно ці заклади
увійшли до складу районного територіального медичного об'єднання.
Продовжується

робота

щодо

переорієнтації

первинної

медико-санітарної

допомоги на загальну практику – сімейну медицину.
У районі нараховується 14 дільниць сімейного лікаря, у тому числі 4 дільниці у
сільській місцевості.
На засадах загальної практики – сімейної медицини – працюють 14 лікарів, у тому
числі в сільській місцевості 4 лікарі.
Вже сьогодні ми відчуваємо потребу у медичних кадрах.
Велику надію щодо забезпечення галузі медичними працівниками покладаємо на
реалізацію районної комплексної програми «Медичні кадри», дія якої розрахована до
2015 року. На цей час проходять навчання в інтернатурі 10 лікарів-інтернів, які
будуть направлені на роботу до лікувальних закладів району.
Повільно, проте вирішуються питання забезпечення житлом медичних працівників
у сільській місцевості. Протягом 2011-2012 року житло отримали 2 лікарі ( в селах
Оловець і Валява). Робота в цьому напрямку продовжується.
В сфері культури протягом звітного періоду районна рада займалася питаннями
фінансування,

впорядкування

мережі

культурно-освітніх закладів,

статутною

діяльністю та призначенням керівників закладів культури районної ланки.
Відповідно до Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту
спортивних майданчиків Черкащини на 2011-2016 роки, затвердженої рішенням
обласної

ради

від

13.09.

2011

№8-5/VI,

здійснюється

будівництво

багатофункціональних спортивних майданчиків у сільській місцевості.
В звітний період відкриті багатофункціональні спортивні майданчики в селах
Хлистунівка і В'язівок.
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Загалом впродовж звітного періоду прийнято 12 рішень з питань освіти, охорони
здоров'я, культури, молодіжної політики та спорту.
Проекти рішень проходили детальне обговорення на засіданнях постійної комісії
районної ради з питань охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти, культури,
інформаційної та молодіжної політики, туризму, фізичної культури і спорту, яку
очолює лікар-хірург Гейко Олександр Володимирович. З дев'яти прийнятих у
звітному періоді довготермінових районних програм

п’ять відносились до

компетенції цієї комісії. Винесенню на сесії проектів рішень передувало всебічне
вивчення положень та заходів пропонованих програм на засіданнях комісії за участі
розробників програм, їх прогнозованих виконавців та спеціалістів відповідного
профілю.
В районі розпочато роботу зі створення єдиної системи екстреної медицини та
медицини катастроф. На попередній сесії ми з вами прийняли рішення про передачу
майна відділення швидкої медичної допомоги з районної до спільної власності сіл,
селищ, міст Черкаської області. Вжиті заходи дозволять значно поліпшити якість
надання медичних послуг населенню району. Тим більше, що місце базування бригад
швидкої допомоги залишається на території району.
У 2012 році в районі окрема увага приділялась питанню забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.
Депутатами районної ради було прийняте рішення про затвердження районної
програми із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа, якою впродовж трьох років за рахунок міського,
селищних та сільських бюджетів передбачено забезпечити соціальним житлом 15
осіб вказаної категорії (у 2013 році - 9осіб, 2014 - 3, 2015 - 3). З місцевих бюджетів на
зазначену мету передбачено виділити майже 495 тис. грн.
Та зрозуміло, що ефективність представницького органу, яким є районна рада,
визначається не кількістю проведених засідань чи ухвалених рішень, а тим, наскільки
ці рішення виважені, відповідають часу і меті.
Підсумовуючи, зазначу, що впродовж звітного періоду депутатами районної ради
здійснено інвентаризацію усіх районних програм та знято з контролю 6 програм. На
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цей час реалізовуються 40 районних програм. Разом з тим, залишається
проблемним фінансування програм у повному обсязі. У зв’язку з цим, звертаюсь до
голів постійних комісій з проханням здійснити їх ґрунтовний аналіз, вивчити питання
щодо можливого їх об'єднання за галузевим принципом, не розпорошуючи кошти на
їх фінансування.
Я впевнений у тому, що депутати районної ради підтримували і наділі будуть
підтримувати прийняття важливих для району рішень щодо фінансування галузевих
програм, враховуватимуть ділові пропозиції представників структурних підрозділів
райдержадміністрації, районних служб, громадських організацій.
Невід'ємною умовою реалізації будь-яких програмних заходів, як відомо, є кошти,
тобто успішна реалізація бюджетного процесу, що є чи не найголовнішим у
діяльності районної ради – формування бюджету, наповнення доходної частини,
ефективний розподіл бюджетних коштів.
Обсяг доходної частини районного бюджету за 2012 рік склав 125 млн. 110 тис.
грн., з них надходження до загального фонду – 121 млн. 53,6 тис. грн., спеціального
фонду – 4 млн. 56,5 тис. грн.
Річне завдання за власними та закріпленими доходами загального фонду
забезпечено на 100,5 відсотка.
Всього до зведеного бюджету району зараховано доходів та трансфертів з
державного бюджету 160 млн. 380 тис. грн. з ростом проти аналогічного періоду
минулого року 23,3 відсотка.
На 19 сесії районної ради у лютому 2013 року ми заслуховували звіт про
виконання районного бюджету у 2012 році, тому немає потреби детально зупинятися
на цьому питанні.
Оптимальні варіанти використання грошей, складні бюджетні питання поділовому розглядала комісія з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики,
яку очолює Чабан Сергій Тихонович.
Комісія працює злагоджено, професійно та результативно, про що свідчать 19
засідань тільки протягом звітного періоду, на яких було розглянуто 48 питань. З-
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поміж них депутати розглянули 12 проектів рішень, які вносилися на розгляд сесій
районної ради з наданням необхідних висновків.
З питань, що розглядалися комісією ( а це в основному питання формування
бюджету, розподілу коштів, які надходили в міжсесійний період з бюджетів різних
рівнів, розгляд звернень бюджетних установ, надання матеріальних допомог)
приймалися виважені рішення із внесенням пропозицій до розгляду на пленарних
засіданнях сесій районної ради.
Засідання проходили за обов’язкової участі депутата районної ради, начальника
фінансового управління районної державної адміністрації Миколенка Костянтина
Васильовича. На засідання запрошувалися керівники бюджетних установ та інші
зацікавлені сторони.
Суттєвим джерелом наповнення районного бюджету є ефективне управління
майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міста району.
За звітний період депутатами ухвалено 16 рішень стосовно управління майном
комунальної власності.
З метою впорядкування обліку майна районної комунальної власності відділом з
питань комунальної власності та земельних відносин виконавчого апарату районної
ради підготовлено перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міста Городищенського району. Також проводиться робота по укладенню
договорів по закріпленню майна, що перебуває у спільній власності територіальних
громад сіл, селищ, міста Городищенського району на праві оперативного управління.
В районній комунальній власності перебуває 37 юридичних осіб, в тому числі 35
бюджетних установ. До районного бюджету передано приміщення 10 медичних
установ, в тому числі 3 дільничні лікарні.
Відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» підготовлено
проект рішення про передачу майна відділення швидкої медичної допомоги
Городищенського районного територіального медичного об'єднання

до спільної

власності сіл, селищ, міст Черкаської області.
Відділом з питань комунальної власності та земельних відносин районної ради
підготовлено проекти рішень сесій про порядок погодження районною радою
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клопотань про надання надр у користування та отримання гірничих відводів,
Положення порядку призначення та звільнення з посад керівників підприємств,
установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Городищенського району, програми підтримки та збереження об’єктів і майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Городищенського району.
Важливою складовою ефективного управління комунальною власністю та роботи
відділу є оперативність надання комунального майна в оренду за використання якого
у 2012 році надійшло від:
- Городищенського районного територіального медичного об'єднання – 49804
грн.;
- Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – 17815 грн.;
- Відділу освіти Городищенської райдержадміністрації – 3178 грн.;
- Відділу культури Городищенської райдержадміністрації – 6317 грн.;
- Районного фізкультурно-оздоровчого клубу «Колос» - 2500 грн.
Із цієї суми до районного бюджету сплачено – 30216 грн.
Враховуючи, що відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами,
установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності, будуються на
засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого
самоврядування, минулого року приведено у відповідність до вимог чинного
законодавства статутні документи 5 закладів, внесено змін до затверджених статутів
– 1 закладу, прийнято 4 рішення районної ради з кадрових питань.
На особливому контролі в районній раді перебувала програма «Турбота».
За рахунок коштів районного бюджету громадянам різних пільгових категорій
надано з районного бюджету одноразової матеріальної допомоги на загальну суму
105,5 тис. грн.
На підтримку районної організації ветеранів з районного бюджету профінансовано
41 тис. грн. За 2012 рік оздоровлено в санаторно-курортних закладах 15 інвалідів та
ветеранів війни.
Стабільно на належному рівні працювали стаціонарні відділення для одиноких
непрацездатних громадян, які діють в приміщеннях медичних закладів сіл В'язівок і
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Валява. Наразі тут проживають відповідно 20 і 11 одиноких громадян. Робота
відділень перебуває під постійним контролем районної державної адміністрації,
постійної комісії районної ради з питань охорони здоров'я, соціального забезпечення,
освіти, культури, інформаційної та молодіжної політики, туризму, фізичної культури
і спорту, територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та
відповідних місцевих рад.
Районною радою 6-го скликання утворені 6 постійних комісій. Про дві з них вже
йшла мова у звіті. Тому коротко зупинюся на роботі решти комісій.
У звіті вже йшла мова про те, що найбільше рішень районної ради були прийняті з
питань управління комунальною власністю. Це питання відноситься до прямої
компетенції комісії з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва,
комунальної власності та аграрної політики. Голова комісії – Іващенко Володимир
Лукович. Крім комунальних питань, комісією були підготовлені до розгляду на сесіях
районної ради 2 проекти районних програм, 3 проекти рішень про зняття з контролю
реалізованих програм, проект переліку видів оплачуваних громадських робіт та
порядку відрахувань до районного бюджету часини прибутків підприємств спільної
власності територіальних громад району. Всього у звітному періоді постійною
комісією проведено 6 засідань, на яких було розглянуто 19 питань.
Постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, екології та
раціонального природокористування очолює Ковела Сергій Васильович. Робота
комісії базується на забезпеченні дотримання в районі вимог Земельного та Водного
кодексів

України,

природозахисного

законодавства.

На

засіданнях

комісії

розглядалися питання погодження дозволів на отримання гірничих відводів,
затвердження технічної документації по визначенню грошової оцінки землі та інші,
не менш важливі питання.
Стабільно і злагоджено працювали постійні комісії районної ради з питань прав
людини, законності та правопорядку (голова – Нечитайло Петро Миколайович) і з
питань депутатської діяльності, етики, регламенту, місцевого самоврядування та
зв’язків з політичними партіями і об'єднаннями громадян (голова Голосій Валентина
Григорівна).
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Підсумовуючи скажу, що 6 постійних комісій районної ради за звітний період
провели загалом 43 засідання та розглянули понад 90 питань.
Водночас зауважу, аналіз роботи постійних комісій показав, що ще трапляються
випадки, коли на їх засіданнях ледве збирається необхідний кворум. Це в свою чергу
ускладнювало розгляд питань порядку денного на пленарних засіданнях районної
ради.
У зв’язку з цим прошу депутатів більш відповідально ставитись до своїх
депутатських обов’язків. Адже саме на засіданнях постійних комісій детально
вивчаються, обговорюються запропоновані питання. Тут ви можете внести суттєві
пропозиції.
Як і в попередні роки, наше завдання полягало в тому, щоб забезпечити
продуктивну та результативну співпрацю з органами місцевого самоврядування.
Кілька років поспіль територіальні громади району та громадські організації
беруть участь у реалізації програми «ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду».
В другому етапі реалізації програми взяли участь села В'язівок, Калинівка, Валява
і Старосілля. В результаті реалізації 4-х мікропроектів на умовах співфінансування
було придбано сучасне медичне обладнання і меблі для В'язівської дільничної
лікарні,

проведено

заміну

на

металопластикові

віконні

блоки

Валявської

загальноосвітньої школи, заміну вікон і дверей Старосільської дільничної лікарні,
закуплено медичне обладнання для Калинівського фельдшерсько-акушерського
пункту.
На сьогодні, виходячи із можливостей сільських населених пунктів, участь у
ПРООНівських проектах є однією із реальних можливостей залучення іноземних
інвестицій.
Важливо, що реалізація цих проектів сприяє підвищенню самосвідомості,
відповідальності громад, безпосередньому залученню жителів до
нагальних проблем свого населеного пункту.

вирішення
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Аналізуючи результати реалізації міні-проектів, наголошую, що районна рада
надавала й буде надавати підтримку у питаннях спів фінансування. З цією метою у
2012 році було прийнято відповідну районну програму, якою передбачено підтримку
громад, що беруть участь в програмі «ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду-ІІ».
Важливим напрямком роботи районної ради є навчання та підвищення
кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, що відповідає
державним фаховим стандартам формування адміністративної спроможності органів
місцевого самоврядування району. Цією ділянкою роботи, поряд з виконанням інших
службових обов'язків, опікується виконавчий апарат районної ради. Його завданням
була і є організація навчання посадових осіб місцевого самоврядування шляхом
організації та проведення, спільно з районною державною адміністрацією,
практичних семінарів на яких розглядались найбільш актуальні питання повсякденної
роботи, вивчення нових законодавчих актів.
Окрім того, 18 посадових осіб (голови, секретарі, спеціалісти-землевпорядники,
бухгалтери місцевих рад) підвищували свою кваліфікацію в Черкаському обласному
центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
Навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування і
надалі буде знаходитись під належною увагою районної ради.

У 2012 році проведено другу обласну спартакіаду серед депутатів місцевих рад, в
якій взяла участь команда депутатів від Городищенського району, яка в підсумку
змагань зайняла загальнокомандне 9 місце серед 22 районів області.
До речі Черкащина – єдина область, в якій щорічно проводяться наймасовіші
змагання «Найспортивніше село» на призи обласної ради, яка є організатором цих
змагань.
Районний етап цих змагань у 2012 році ми проводили вже вдванадцяте. В
черговий раз переможцем районного фіналу стала дружна команда села Хлистунівка.
Друге місце зайняла Вільшана, третє – Старосілля. Переможець районних змагань
взяв участь у обласному фіналі, де посів почесне 7 місце.
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Повертаючись до районних змагань, вважаю за необхідне відзначити, що
активність участі переважної кількості громад у цьому огляді-конкурсі значно зросла.
Приємно, що серед активних учасників знаходяться команди мало чисельних
населених пунктів, таких як Буда-Орловецька, Дирдин, Воронівка, Ксаверове які
складають гідну конкуренцію визначним лідерам. Тим більше незрозуміла позиція
Орловецької громади, яка практично не бере участі в цих змаганнях. Призери
районних змагань відзначені суттєвими грошовими винагородами.
Депутатський корпус районної ради складають представники 8-ми різних
політичних сил. Приємно відзначити, що не дивлячись на різницю в політичних
уподобаннях, світоглядах та певних партійних зобов’язаннях депутати об'єдналися в
конструктивній і конкретній роботі на благо районної територіальної громади. Кожен
із них спрямовує зусилля на виконання своїх передвиборчих зобов’язань, на
реалізацію районної програми «Відродження Городищини». Депутатам вдалося не
тільки знайти спільну мову, але й бути одностайними у прийнятті важливих,
соціально значимих рішень. Вони намагалися бути прикладом особистої участі у
вирішенні районних і місцевих проблем.
Наведу конкретні приклади.
Багато уваги приділяє розвитку В'язівської громади депутат Ґава Сергій Іванович.
Фермерським господарством «Вязівське», одним із керівників якого він є, в 2012 році
надано послуг та придбано майна для потреб місцевої школи, дошкільної установи,
дільничної лікарні на суму більше 34 тисяч гривень. Серед його турбот також
розчистка вулиць в зимовий період, вивезення сміття, завезення піску для
громадських потреб. Крім цього Сергій Іванович активно працює у виконкомі міської
ради.
За безпосередньої участі депутата Єпіфанова Олександра Євгеновича надавалася
допомога жителям у завезенні твердого палива. Брав участь у забезпеченні
ремонтних робіт в Мліївських загальноосвітніх школах №1 і №2, дошкільній установі
«Пролісок», сільському Будинку культури, на автобусних зупинках. Брав активну
участь у створенні міського пляжу. Надавав дієву допомогу при підготовці до
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святкування у Млієві Дня села. Переймався проблемами відтворення природних
ландшафтів.
Депутат районної ради Ковела Сергій Васильович сприяв виділенню коштів
фермерського господарства «КСВ» для забезпечення водопостачання дитсадка
«Пролісок», ремонту даху Мліївського філіалу школи мистецтв, придбання пального
для підвезення дітей до школи, будівництво дитячого майданчика в селі Мліїв.
Вирішував проблеми розчистки вулиць села від снігу, брав участь у підготовці
сільських масових заходів.
Депутат Плужний Сергій Володимирович надавав матеріальну допомогу в
будівництві

спортивного

майданчика,

навчальному закладі «Берізка»,

в

дитячого

майданчика

реконструкції приміщення

в

дошкільному
Старосільської

дільничної лікарні.
Депутат Чуйченко Михайло Миколайович займався питаннями будівництва
газової мережі села Калинівка і хутора «Жовтень», ремонтом місцевих доріг,
прогортанням снігу.
Наводячи приклади хороших справ,

хотілося б, щоб депутати більш активно

інформували районну раду і виборців про свою депутатську діяльність, тому що
більшість із вас бере участь у пленарних засіданнях районних, міських, селищних і
сільських рад, вивчають місцеві проблеми та знаходять шляхи їх вирішення. На жаль,
на цей час у нас відсутня інформація про звіти окремих депутатів перед виборцями.
Безумовно, вами зроблено багато, але ви не використовуєте всі можливості, зокрема і
сайт районної ради та інші засоби масової інформації, щоб донести до городищан
результат своєї діяльності.
Якщо говорити про депутатську діяльність – не можу не згадати про ту конкретну
допомогу у вирішенні загальнорайонних і місцевих проблем, яку ми отримали від
депутатів Черкаської обласної ради Коломійця Володимира Васильовича, Боїна
Віктора Олександровича, Васецького Олега Володимировича, Лупашка Олександра
Вікторовича, народного депутата України Бобова Геннадія Борисовича. Серед
зробленого ними: придбання 3 дитячих майданчиків для міста, участь у
асфальтуванні території, прилеглої до міського ринку, придбання меблів для шкіл і
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дитячих садків, виділення продуктів харчування для учнів молодших класів і
дошкільнят, виділення коштів для ремонту шкіл, фінансова підтримка участі
вихованців дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» у футбольних турнірах та
багато іншого.
Свою позитивну роль в налагодженні ефективної роботи районної ради відіграє її
виконавчий апарат, працівники якого надають якісну методичну і практичну
допомогу в забезпеченні роботи постійних комісій, президії районної ради, депутатам
районної ради, а також місцевим радам у розв’язанні різнопланових питань їх
діяльності.
Впродовж звітного періоду структура виконавчого апарату не змінювалася. На цей
час у виконавчому апараті районної ради працюють 7 осіб, які мають повну вищу
освіту, у тому числі 1 особа за напрямом підготовки «державне управління».
У звітному періоді районна рада намагалася працювати гласно та відкрито.
Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в раді
розроблено

порядок

подачі запитів

на

інформацію,

її

форми,

закріплено

відповідальних.
Відкрито офіційний веб-сайт районної ради на якому постійно розміщується
інформація стосовно роботи ради та її виконавчого апарату в сесійний та міжсесійний
періоди.
Продовжується робота по дотриманню законодавства про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Відповідно до Закону
України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та
посадовими особами місцевого самоврядування» прийнято розпорядження районної
ради про створення робочої групи з питань прискореного перегляду регуляторних
актів.
Спеціалісти виконавчого апарату закріплені за постійними комісіями ради з метою
надання допомоги щодо збору та аналізу матеріалів, підготовці висновків з питань
віднесених до повноважень комісій. Розроблено та надано у користування довідник
депутата районної ради.
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Працівники відділів організаційного та правового забезпечення діяльності
районної ради, з питань комунальної власності та земельних відносин, кадрової
роботи, бухгалтерського обліку у повсякденній роботі дотримуються вимог чинного
законодавства під час підготовки та проведення пленарних засідань ради, засідань
постійних комісій, президій, підготовки проектів рішень сесій та розпоряджень ради,
реєстрації та розгляду звернень громадян, здійснення контролю за виконанням
документів.
Протягом звітного періоду подань прокуратури на рішення районної ради не
надходило, в порядку судочинства рішення не змінювалися та не відмінялися.
Не менш важливою ділянкою роботи районної ради є розгляд звернень громадян,
адже право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та
однією із організаційно-правових гарантій дотримання прав і свобод громадян.
Протягом звітного періоду до районної ради надійшло 215 звернень в т.ч. під час
особистого прийому 111 та 104 письмових, з них 8 колективних. Переважна
більшість звернень надходила від жителів м. Городище, сіл Валяви, Дирдин,
Хлистунівки. Найбільше, понад 70% звернень, стосувались надання матеріальної
допомоги на лікування важких захворювань. Не оминали автори звернень і загальні
питання життя територіальних громад. Це і утримання та ремонт комунальних доріг,
відновлення зовнішнього освітлення, водопостачання та водовідведення, утримання
цвинтарів і цілий ряд інших.
Усі звернення громадян, які надходили до районної ради розглядались у
визначений чинним законодавством термін і тільки окремі з них в силу певних
об’єктивних причин (придбання житла, допомога в погашенні кредиту) розглядались
більш тривалий час.
Усі звернення громадян, які надійшли протягом звітного періоду, розглянуті у
визначений чинним законодавством термін, заявникам надані письмові відповіді,
деякі з них направлялися на реагування і вирішення у відповідні структурні
підрозділи органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
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Однією з важливих функцій виконавчого апарату районної ради згідно зі ст. 58
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є здійснення правового
забезпечення діяльності ради, її органів та депутатів.
Постійно надавалась правова допомога сільським, селищним радам, депутатам
усіх рівнів, жителям територіальних громад району з питань застосування
законодавства України у сфері місцевого самоврядування, служби в органах
місцевого самоврядування, управління комунальною власністю.
Співпраця із засобами масової інформації та відкритість у діяльності районної
ради була і залишиться одним із напрямків нашої роботи. Районна рада своєчасно
інформує громадськість про важливі заходи і події, що відбуваються за участі
керівництва та депутатів районної ради.
Налагоджено практику участі представників ЗМІ у пленарних засіданнях сесій,
засіданнях постійних комісій та інших заходах, що проводяться районною радою.
Для інформування населення активніше використовуються електронні засоби
комунікації. Відвідувачі офіційного сайту районної ради мають змогу знайомитися із
питаннями, що плануються для розгляду на черговій сесії, користуватися
електронними варіантами рішень, прийнятих на пленарних засіданнях ради,
знайомитися з інформацією про поточну діяльність керівництва районної ради та
депутатів.
Для зручності користувачів планується найближчим часом введення в дію вебпорталу Городищенського району, в якому з використанням найсучасніших
інформаційних технологій будуть, враховані позитивні напрацювання нинішнього
сайту. Він передбачає включення в себе сайтів районної ради, райдержадміністрації
та 20 місцевих рад району, чи підкреслить тісну і взаємовигідну співпрацю всіх гілок
влади у районі.
Підсумовуючи вищевикладене, зазначу, що районна рада впродовж звітного
періоду працювала активно, системно, у повному обсязі забезпечуючи виконання
прийнятих рішень. Запорукою цього стала тісна співпраця районної ради і районної
державної

адміністрації,

органів

виконавчої

самоврядування всіх рівнів у розв’язанні

влади

та

органів

місцевого

назрілих проблем Городищини. Але
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найбільшу вдячність висловлюю громаді району – за довіру, розуміння спільних
проблем, підтримку всіх наших починань, допомогу владним структурам.
За підсумками звітного періоду діяльності районної ради шостого скликання
можна зробити головний висновок: ми повинні зберегти позитивний поступ в
соціально-економічному

розвитку

Городищини

та

досягти

нових

вагомих

результатів.
Попереду великий обсяг завдань, чимало нових подій. Значний перелік робіт
необхідно виконати до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка, 60-річчя
утворення Черкаської області. 16 лютого 2013 року виповнилося 200 років від дня
народження славетного українського композитора і співака, автора безсмертної опери
«Запорожець за Дунаєм» Семена Степановича Гулака-Артемовського.
Рішенням Городищенської районної ради від 30.11.2012. рік 2013 на
Городищині оголошено роком С.С. Гулака-Артемовського. Затверджено план заходів
та склад організаційного комітету по вшануванню ювілейної дати талановитого
земляка. Зокрема планом передбачено проведення творчих звітів колективів
художньої самодіяльності територіальних громад району, мистецького свята «Садок
вишневий коло хати», заключного етапу фестивалю народної творчості «Золота осінь
над Вільшанкою». Проведення ювілейних заходів триватиме до кінця нинішнього
року. Також цього року

ми відзначаємо 90-річчя утворення Городищенського

району.
Як бачите – роботи попереду багато. Проте для кожного з нас не існує важливішої
мети, ніж турбота про людей, їх добробут та достойний рівень життя. Значно
ефективнішою має бути робота щодо відновлення виробничого потенціалу району,
створення нових робочих місць, вирішення ряду питань соціального захисту жителів
району.
Сподіваюсь, що незважаючи на будь-які обставини, всі ми і надалі згуртовано та
ефективно працюватимемо на благо Городищенського краю. Ми маємо виправдати
високу довіру наших мудрих і працьовитих земляків.

