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Україна
ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Від 23 липня 2013 р.

№21-2/6 скликання

Про звіт голови районної
державної адміністрації
про виконання програми
економічного і соціального
розвитку району та делегованих
повноважень.

Заслухавши та обговоривши звіт голови районної державної адміністрації про
виконання Програми економічного і соціального розвитку району та делегованих
повноважень, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Звіт голови районної державної адміністрації про виконання програми
економічного і соціального розвитку району та делегованих повноважень
взяти до відома (додається).

Голова районної ради

О.О. Біба
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Звіт голови Городищенської районної
державної адміністрації
Ганжі О.М. на 21 сесії районної ради
23.07. 2013 року

Шановні депутати, запрошені!
Звіт голови районної державної адміністрації – це результат
нашої спільної з вами роботи, оцінка ставлення кожного керівника
управління,
адміністрації,

відділу,

працівників

депутатського

апарату

складу

районної

до

державної

виконання

завдань

Президента України В.Ф.Януковича, голови обласної державної
адміністрації,

Героя

України

С.Б.Тулуба,

рішень

колегії

райдержадміністрації, моїх розпоряджень. Як ми спрацювали або
недопрацювали, свідчать рейтингові показники господарювання, з
основними з яких ви ознайомилися зі сторінок районної газети за 19
липня, відповідні матеріали одержав кожен депутат перед початком
роботи сесії.
Спільними зусиллями дещо нам вдалося зробити – чистішими,
охайнішими

стають

населені

пункти,

утримуються

дороги,

проводиться освітлення, відремонтовуються об’єкти соціальної
сфери. Якщо по реалізації

комплексної програми «Відродження

Городищини» в минулому році виконано робіт на 3 млн. 900 тис.
грн., то за 6 місяців цього року відповідно - 2 млн. 100 тис. грн..
Завершується

укладання

соціальних

договорів

із

сільгосптоваровиробниками. Фактично закінчуються жнива 2013
року, за прогнозними показниками урожай матимемо не гірший, ніж
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у минулому році. Об’єкти соціальної сфери практично готові до
опалювального сезону.
Заборгованість з виплати заробітної

плати

працівникам

бюджетної сфери відсутня. Бюджети місцевих рад за перше півріччя
виконані на 105,7% призначень періоду. Найкраще в цьому плані
спрацювали В’язівська - 175% призначень періоду, Хлистунівська –
126%, Ксаверівська – 141 %, Журавська

- 170% сільські ради.

Найгірша фінансова ситуація у міській раді та Вільшанській
селищній. Думаю, що виступаючі детальніше проаналізують стан
справ, як в економіці району, так і в питаннях соціального захисту
населення, духовній сфері.
Що мене хвилює найбільше як голову адміністрації? На
вирішення яких проблем нам необхідно буде зосередити свої зусилля
найближчим часом?
Працюючи в однакових умовах, єдиному законодавчому полі
жителі наших громад мають різний життєвий рівень. Одна справа,
якщо порівнювати стандарти життя Городища

з Черкасами, чи

Києвом, а інша – різниця у наданні послуг, у створенні гідних умов
для проживання у нашому районі – громада від громади, село від села
суттєво відрізняється. Про це засвідчили і результати анкетування,
яке проводив обласний центр соціологічних досліджень.
Візьмемо віддалене село – Зелену Діброву – в населеному пункті
все задіяно – школа, музей, спортивний комплекс, будинок культури,
ФАП,

магазини.

Висаджено

парк,

відремонтовано

греблю,

прокладено дороги, встановлено відеоспостереження, в належному
стані п’ять пам’ятників, працює комунгосп, традиційно на рік
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організовується до десяти заходів за участю всієї громади. Населений
пункт набирає розвитку, люди збираються, все функціонує в системі,
чого , на жаль, не можна сказати про той же Мліїв.
Якщо в часи Симиренків - цей населений пункт відомий у всій
Європі, як центр промислового виробництва, культури, якщо в
радянські часи – цей край виховав 2-х Героїв Соціалістичної Праці,
4-х Героїв Радянського Союзу, утримував широку інфраструктуру, то
сьогодні, на жаль, все руйнується, поступального розвитку немає. Це
стосується утримання комунального господарства у садоінституті,
нераціонального підходу до функціонування 2-х будинків культури,
медичних

закладів,

за

кошти

виключно

районного

бюджету

утримується філіал школи мистецтв, не зрозуміла перспектива
колишнього приміщення дитсадка, стихійні сміттєзвалища, тощо.
Село не згуртоване. На сьогодні, маючи достатньо джерел
фінансування, не все влаштовує у організації роботи у с. Валява, с.
Орловець, с. Дирдин, і, як не прикро, в районному центрі. Причини
різні – відсутність ініціативи і бажання працювати, невміння,
байдужість, безвідповідальність,

сила звички.

А живимо ми,

повторюся, в одному і тому ж районі. Умови вирішення проблем
людей у с. В’язівку,

в с. Воронівці, в с. Тості, с. Хлистунівці, с.

Петриках, кращі, ніж в інших населених пунктах.
Доходить до того, що в окремих голів робочий день починається
близько 9 ранку, а рішення сесії підписуються більше місяця, не
кажучи вже про те, що таке поняття, як відповіді на письмові чи усні
звернення громади взагалі відсутні. За цим проблеми – проблеми
наших виборців, їхне ставлення до влади.
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Наступне питання: Утримання і забезпечення належного
функціонування об’єктів соціальної сфери. Необхідно визначитись із
перспективами

утримання

закладів

охорони

здоров’я,

освіти,

культури. Мова не йде про суцільне закриття, але кожна громада
повинна визначитись, які об’єкти вона зможе профінансувати. Бути
добрим за чийсь рахунок уже не можна буде.
Вигідно утримувати бібліотеку, яку ніхто не відвідує з оплатою
праці бібліотекаря в рік 52 тисячі, - утримуйте, але забезпечте
продуктами харчування, теплом, зарплатою

дитсадки. Потрібен

штат місцевої ради - 2 особи, утримуйте, але забезпечте належний
рівень задоволення життєвонеобхідних потреб жителів громади, при
цьому вимагаючи належної віддачі від 4-х бухгалтерів, економістів,
апарату ради.
Розмови про те, що прийшов час рахувати кожну копійку, уже
не розмови, а реальність. Ручний режим фінансування бюджетних
установ закінчився. Тому ще раз прошу проаналізувати до 1 вересня
питання фінансової ситуації по кожному соціальному об’єкту і
визначитись з тим, як закінчувати рік.
Окремо хотілося б зупинитися на оцінці роботи правоохоронних
органів. Кількість звернень громади, дзвінків, які від них надходять,
виступів жителів міста і району під час громадських слухань, на
Народних зборах, Форумі сільської інтелігенції, під час зустрічі з
молоддю стосуються дотримання законності на території району.
Слід визнати, що це питання потребує постійної особливої уваги. По
місту спокійно прогулюються серед білого дня з пляшкою спиртного,
біля дитячих установ – притони, місця зборищ сумнівної публіки, не
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дотримуються вимоги щодо тиші, порядку,

не освітлені місця

відпочинку, в місце зборищ перетворився майдан перед пам’ятником
С.Гулаку-Артемовському, хто встановив режим роботи «Арени», в
якому стані на святах перебувають часто самі дільничні інспектори?
Нікого не хвилює торгівля самогоном, наркотиками. Коли вже у
нас в центрі міста таке твориться, то що тоді говорити про Цвіткове,
інші населені пункти.
Думаю,

що

кадрові

зміни,

які

відбулися

в

системі

правоохоронних органів району, дадуть реальні кроки вирішення
цієї проблеми.
Це спільна проблема. Хотілося

б відчути кращу роботу і

депутатів в цьому плані, голів громад, активу.
На закінчення хотів би сказати, що ніщо так не згуртовує людей,
як спільна добра справа.
Висловлюю слова подяки всім, хто

згуртовується навколо

відродження Городищини. Хто б що не говорив, а нам своє робить –
чи то

фонтан, чи облаштування доріг в місті; на майбутнє –

газифікація Вільшани, оздоровчий табір, відкриття нових груп у
дитячих установах тощо.
Дякую за те, що зроблено – це і відзначення 100-річчя шкіл –
Журавка,

Вільшана,

200-річчя

С.Гулака-Артемовського,

впорядкування Шевченківських місць. Хоч із запізненням, але
прийнята за нашими клопотаннями Постанова Верховної Ради
України, є доручення Кабінету Міністрів України про відзначення
200-річчя С.Гулака-Артемовського.
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У своїй роботі відчуваю

підтримку і допомогу Народного

депутата Верховної Ради України – Г.Б.Бобова., депутатів обласної
ради Коломійця, Васецького, Лупашка, і переважної більшості вас,
шановні колеги, - депутатів районної ради, за що щиро вдячний.
Розраховую і в подальшій роботі на підтримку і взаєморозуміння.
Розхолоджуватись немає коли. До праці!

