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Про звіт голови Добровеличківської
районної ради Корнієнко Л.Б. про свою
діяльність за грудень 2015 року та
січень-грудень 2016 року
Відповідно ст. 43, п.17 частини 6 ст.55 Закону України ―Про місцеве
самоврядування в Україні‖, заслухавши та обговоривши звіт голови районної
ради Корнієнко Л.Б. про діяльність за грудень 2015 року та січень-грудень 2016
року
районна рада
ВИРІШИЛА:
Звіт голови районної ради Корнієнко Людмили Броніславівни про свою
діяльність за грудень 2015 року та січень-грудень 2016 року взяти до відома.

Голова районної ради

Л.Корнієнко

Звіт
голови Добровеличківської районної ради
за грудень 2015 року та 2016 рік

Шановні депутати та запрошені!
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме п. 17 статті 55,
передбачається щорічний звіт голови районної ради.
Дозвольте інформувати Вас про діяльність Добровеличківської районної ради сьомого
скликання з початку її роботи та за 2016 рік.
Трохи більше року тому Ви довірили мені посаду голови районної ради.
Для нашої держави і всіх нас продовжуються складні часи: військові дії на Сході
України, спад промислового виробництва, пов’язаний із зміною кон’юнктури на світових
товарних ринках, зростання курсу іноземної валюти, підвищення цін на товари та послуги –
негативно позначилися на соціально – економічному розвитку району, рівні життя
населення.
Для стабілізації всіх процесів життєдіяльності держави, області, району органи
місцевого самоврядування повинні працювати постійно, послідовно і конструктивно,
виходячи із інтересів територіальних громад району та визначених пріоритетів, та
співпрацювати з органами виконавчої влади, і саме так ми і працювали.
Сьогодні – маємо привід замислитися над тим, що пройшли ми впродовж року, якого
майбутнього хочемо і як до нього рухатися. На початку року, і протягом року, зважаючи на
суспільно-політичну ситуацію, яка склалась в Україні та стурбована перебігом подій,
районна рада схвалила декілька звернень депутатів Добровеличківської районної ради.
Адже, усвідомлюючи свою відповідальність перед виборцями, ми не можемо залишатись
осторонь цих подій, розуміючи, що кожен житель району має право висловлювати свою
думку і свою позицію.
На сесіях районної ради за звітний період прийнято 8 звернень до центральних та
місцевих органів влади.
Звернення стосувалися:
А) законодавчої ініціативи
1)
до Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б., Міністра фінансів України
Яресько Н.І., голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної
політики Южаніної Н.П. про законопроект «Про створення конкурентних умов в
оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» за № 3630 від 11.12.2015
року, а саме
про залишення діючої станом на грудень 2015 року норми щодо застосування
пропонованого єдиного податку для платників групи «С», до якої належать
сільськогосподарські товаровиробники без обмеження розміром річного обсягу доходу за
попередній податковий (звітний) рік, тобто встановлення рівних умов оподаткування для
платників податків – сільськогосподарських товаровиробників (в частині встановлення
єдиного податку 4 групи, а не застосування загальної системи оподаткування);
законодавчого встановлення порядку компенсації платнику єдиного податку, у тому
числі за рахунок коштів місцевих бюджетів, за місцем податкової адреси такого платника
єдиного податку відсотків вартості реєстраторів розрахункових операцій, придбаних після 1
січня 2016 року платником єдиного податку груп «А» та «В»;
а також перегляду принципу розподілу між бюджетами надходження від податку на
доходи фізичних осіб для стимулювання діяльності щодо виявлення об’єктів оподаткування
з податку на доходи фізичних осіб працівниками органів місцевого самоврядування.
2)
до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
щодо
неприпустимості прийняття змін до Бюджетного кодексу України в частині передачі з
Державного бюджету України на місцеві бюджети повноважень щодо утримання приміщень

загальноосвітніх навчальних закладів та їх технічного персоналу, оплати комунальних
послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я;
3)
Підтримки тексту звернення депутатів Житомирської районної ради 7
скликання до Президента України, Верховної Ради України, щодо внесення змін до
законодавства України та виділення коштів з державного бюджету на відшкодування витрат
на перевезення пільгових категорій громадян шляхом запровадження адресного надання
пільг у грошовій формі
Б) політичної ситуації
4)
про підтримку звернення Верховної Ради України щодо визнання Російської
Федерації – державою агресором;
В) до органів виконавчої влади
5)
До голови Кіровоградської обласної ради, голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації, начальника Служби автодоріг України у Кіровоградській області
щодо
сприяння забезпеченню виконання пріоритетного завдання для Добровеличківського
району ремонту ділянки дороги Т -12-14 Новоархангельськ
- Добровеличківка –
Миколаївка, а саме між Добровеличківкою та Піщаним Бродом та між Тишківкою та
Липняжкою за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2016 році та
співфінансування із місцевих бюджетів району;
пропозиції філії «Добровеличківський райавтодор» дочірнього підприємства
Кіровоградський облавтодор державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги
України» провести обстеження відрізків автомобільної дороги Т-1214 НовоархангельськДобровеличківка-Миколаївка між населеними пунктами смт. Добровеличківка та с.Піщаний
Брід та населеними пунктами с . Тишківка та с.Липняжка. За результатами проведеного
обстеження надати відповідні документи для підготовки проектно-кошторисної документації
на проведення капітального ремонту вищезазначених відрізків дороги. Залучати інші
юридичні особи, які мають відповідні види діяльності до розроблення проектно-кошторисної
документації та проведення робіт по ремонту доріг.
Добровеличківська районна рада рекомендувала БО ДБФД ―Патріот‖ співпрацювати
з юридичними особами та фізичними особами з питання акумулювання коштів для
подальшого їх використання для ремонту доріг.
Виконання робіт з ремонту доріг на території Добровеличківського району філією
«Добровеличківський райавтодор», тис.грн
11
місяців 11 місяців Відхилення (+/-)
Темп росту (%)
2015 року
2016 року
За кошти Служби 2895,1
+ 2476,5
185,5 %
5371,6
автомобільних доріг
За рахунок прямих 517,0
+420,8
181,3 %
937,8
договорів
Всього
3412,1
+2897,3
184,9 %
6309,4
6)
Підтримки звернення депутатів Вільшанської районної ради Кіровоградської
області до директора головного сервісного центру МВС України та начальника
Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області щодо збереження центру №
3512 з надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів з
обслуговування Вільшанського району при УМВС України в Кіровоградській області
(розглядається питання створення Благовіщенського відділення або мобільних сервісних
груп)
7)
ЗВЕРНЕННЯ депутатів Добровеличківської районної ради Кіровоградської
області до Головного управління Держгеокадастру у
Кіровоградській області, де

Добровеличківська районна рада наполягає на безумовному дотриманні вимог Закону
України «Про оренду землі», Земельного кодексу України у питанні регулювання земельних
відносин щодо всіх суб’єктів господарювання, в тому числі ТОВ «Агрофірма «Світанок»».
8)
до Голови Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єр-міністра Гройсмана
В.Б. щодо встановлення мораторію (заборони) на введення з 01 липня 2016 року в дію
підвищених цін і тарифів для населення на житлово-комунальні послуги в
Добровеличківському районі
Протягом року тривала постійна співпраця з усіма очільниками органів місцевого
самоврядування, проведені зустрічі з депутатським корпусом сільських, селищної, міської
ради - 20 із 23 ОМС базового рівня району, з громадським активом сіл, селищ, міста району.
Добровеличківщина завжди була, є та має залишитись районом стабільності та зваженості
рішень, де живуть мудрі, виважені та працьовиті люди, які прагнуть зберегти мир і спокій у
суспільстві. Представляючи інтереси територіальних громад району, враховуючи суспільнополітичну та соціально-економічну ситуацію в державі, я протягом року зверталась до усіх
політичних партій та громадськості об’єднатися навколо національних інтересів, не
нагнітати напругу в трудових колективах державних установ, підприємств і організацій, які
забезпечують життєдіяльність району, дотримуватися законності, забезпечувати
правопорядок, безпеку, мир та добробут громадян. Звичайно, було і є багато проблем, але
вони вирішувались та продовжують вирішуватися спільно з депутатами, сільськими радами,
громадськістю району.
За грудень 2015 року та 2016 рік проведено 10 сесій та 11 пленарних засідань
районної ради. На сесіях прийнято 213 рішень.
Шановні депутати! Я хочу подякувати Вам за активність на пленарних засіданнях та
за відповідальне ставлення до виконання своїх депутатських обов’язків, середній відсоток
відвідуваності пленарних засідань становить 74 відс..
Основна діяльність районної ради, як і передбачає чинне законодавство, зосереджена
в постійних комісіях.
За звітний період проведено 64 засідання, з них – 20 спільних. Загалом комісіями
розглянуто 807 питань (з них питання пленарних засідань сесії 354 (177*2).
На контролі постійних комісій перебувало 55 галузевих програм, затверджених
районною радою. Профільні комісії протягом звітного періоду, у порядку контролю,
заслухали хід виконання 37 програм.
Моя робота була спрямована на покращення соціального, економічного та
культурного розвитку району відповідно до Конституції України, Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів, Регламенту роботи
районної ради.
Районний бюджет 2016 року Добровеличківською районною радою був прийнятий
своєчасно 23 грудня 2015 року, з початку року було розпочато реалізацію «Програми
соціально-економічного розвитку району на 2016 рік», продовжувалось виконання
соціальних проектів. У нормальному режимі в районі працювали освітянські, клубні, медичні
заклади, служби, здійснювались заходи щодо соціального захисту та обслуговування
громадян, у тому числі – соціально-вразливих верств населення. Протягом звітного періоду,
в толерантній і мирній атмосфері ми проводили засідання постійних комісій та сесій, де
приймали відповідні й важливі для життєдіяльності району рішення, до кожного питання
підходили виважено та з порозумінням. Були і дискусійні питання. Тепер наше спільне
завдання, разом зберегти те, що уже зроблено за минулі роки, тому ми повинні діяти
цивілізовано, з розумом і конструктивно, при взаємній повазі один до одного.
Зрозуміло, що не було можливості за цей період вирішити всі проблеми району.
Чимало жителів району звертались до мене з проханням щодо вирішення різного роду
питань.
Уважно вислухавши кожного, усі питання завжди були додатково опрацьовані
відповідними виконавцями та взяті під особистий контроль. Районною радою постійно
забезпечується робота з розгляду звернень громадян, що проявляється у двох формах:
особистий прийом громадян посадовими особами місцевого самоврядування та робота з

письмовими пропозиціями, заявами, скаргами громадян. Відповідно до Закону України ―Про
звернення громадян‖ головою районної ради, заступником голови районної ради, проводився
прийом громадян.
До районної ради протягом 2016 року надійшло 59 звернень (за аналогічний період
минулого року – 42), в тому числі 11 – колективних, та 1 – повторне.
Найбільш актуальною групою питань, піднятих у зверненнях громадян протягом
звітного періоду є забезпечення дотримання законності та правопорядку – 14 звернень (2015
рік – 0), друге місце посідають питання освіти – 12 звернень (2015 рік – 5), на третьому місці
– питання соціального захисту населення – 8 звернень (2015 рік – 8 звернень), на четвертому
місці – питання аграрної політики і земельних відносин, діяльності ОМС – 3 звернення (2015
рік – 2).
Письмові пропозиції, заяви та скарги, що надходять до районної ради приймаються та
реєструються в журналі у день їх надходження та подаються на розгляд голови чи
заступника голови районної ради. Якщо питання, порушене в одержаному зверненні, не
відноситься до повноважень районної ради, воно в термін не більше п'яти днів пересилається
за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину,
який подав звернення відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян». Усі
звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в
усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно
розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду
громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина. Контроль за
своєчасним розглядом та вирішенням звернень здійснюється відповідно до Закону України
―Про звернення громадян‖. Зняття з контролю, як правило, відбувається після одержання
відповіді виконавця.
Турбує зараз й ряд інших проблем району: щодо ремонту доріг, вуличного освітлення,
альтернативного опалення, проведення капітального ремонту Добровеличківського
районного будинку культури, що знаходиться у аварійному стані, проведення капітальних та
поточних
ремонтів
закладів
соціальної
сфери,
облаштування
спортивних
майданчиків, необхідно довести до кінця ті роботи, які вже розпочаті – дані питання стоять
на контролі.
Я готова й надалі активно співпрацювати разом з районною державною
адміністрацією, громадою району та депутатським корпусом районної ради, робити все
можливе задля інтересів жителів Добровеличківщини. Звісно, що оцінку нашим діям дадуть
люди та історія.
Слід нам всім пам’ятати, що сьогодні, коли у вкрай важкому стані опинилась наша
країна, наші молоді земляки - патріоти Добровеличківщини ведуть боротьбу в районах
антитерористичної операції, відстоюючи її незалежність. І районна рада теж не
відсторонилась від проблем та долучилась до організації допомоги учасникам АТО (на даний
час в Добровеличківському районі проживає 271 учасник АТО) . Рішенням районної ради
№94 від 25.03.2016 року, №143 від 19.08.2016 року «Про внесення змін та доповнень до
Програми соціального захисту окремих категорій населення Добровеличківського району на
2014 – 2017 роки», затверджений Порядок забезпечення санаторно–курортного лікування
інвалідів, дітей - інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників АТО, виплати грошової
компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації за самостійне санаторно –
курортне лікування даних категорій громадян.
Завдяки дії районної Програми, обласної програми, та програм органів місцевого
самоврядування базового рівня Добровеличківського району
18 учасникам АТО – забезпечено санаторно-курортне лікування
19 учасникам АТО – сімейний відпочинок в с.Рибаковка Миколаївської області
8 учасникам АТО – психологічна реабілітація
2 учасникам АТО – професійна реабілітація
На жаль, біда не обійшла стороною наш район, загинув в зоні АТО наш земляк –
Денис Іванов. Сім’ї загиблого, крім державного бюджету, виділені кошти в сумі 15,0 тис.грн

за рахунок обласного та районного бюджетів. Надана допомога 7 пораненим захисникам в
сумі 7,0 тис.грн кожному за рахунок обласного та районного бюджетів.
У роботі районної ради і райдержадміністрації знаходиться на контролі виділення
учасникам АТО земельних ділянок та забезпечення дровами їх сімей на період відсутності.
Всі сільські, селищна та міська ради прийняли також відповідні Програми та допомагають
сім’ям захисників у час їх відсутності, а також самим захисникам, які виконують військовий
обов’язок. В Добровеличківському районі створена ГО «Бойове братство», з яким постійно
співпрацюють районна влада. Не залишаймося осторонь нашої спільної біди. Підтримаймо
воїнів у такій нелегкій справі, адже саме вони відстоюють мирне небо і спокій нашої
держави - України.
Матеріально-технічне, інформаційно-аналітичне, організаційне та правове забезпечення
діяльності депутатського корпусу, постійних комісій районної ради здійснював виконавчий
апарат.
Велику допомогу у проведенні сесій районної ради надавали постійні депутатські
комісії ради, які готували і вивчали всі питання, що вносились на розгляд сесій. Все, що
зроблено – це колективна праця депутатів, постійних комісій, сесійної роботи, виконавчого
апарату ради.
Одним із принципів місцевого самоврядування є підзвітність та відповідальність перед
територіальними громадами їх органів та посадових осіб.
Одним із головних завдань голови районної ради є забезпечення підготовки
сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень до їх
виконавців, організація контролю за їх виконанням.
Так, за звітній період скликано 10 сесій, на яких розглянуто 217 питань та прийнято 213
рішень.
Із зазначеної кількості рішень:
18 - це затверджені нові районні Програми
1. Програма реформування системи надання адміністративних послуг на 2016-2018 роки
2. Районна Програма підтримки розвитку архівної справи на 2016-2020 роки
3. Програма соціально-економічного розвитку Добровеличківського району на 2016 рік
4. Комплексна програма розвитку освіти Добровеличківського району ―Освіта
Добровеличківщини‖ на 2016-2020 роки
5. Програма висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування Добровеличківського району в засобах масової інформації у 2016-2017
роках
6. Районна програма цивільного захисту Добровеличківського району на 2016-2020 роки
7. Районна комплексна програма покращення транспортного обслуговування населення
та забезпечення безпеки дорожнього руху в Добровеличківському районі на 2016 – 2020 роки
8. Програма безоплатної правової допомоги населенню Добровеличківського району на
2016-2017 роки
9. Програма енергоефективності Добровеличківського району на 2016-2020 роки
10. Районна цільова програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на 2016-2018
роки
11. Районна програма забезпечення житлом та впорядкування житла дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2016-2018 роки.
12. Районна комплексна програма профілактики злочинності і правопорушень на 20162020 роки
13. Програма розвитку земельних відносин в Добровеличківському районі на 2016-2020
роки
14. Районна
Програма
підтримки
групи
господарського
обслуговування
Добровеличківської районної ради на 2017-2019 роки
15. Районна
програма
сприяння
розвитку
громадянського
суспільства
в
Добровеличківському районі на 2017 – 2020 роки

16. Районна Програма відродження соціального значення книги та читання на 2017-2021
роки
17. Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 20172021 роки
18. Програма соціально-економічного розвитку Добровеличківського району на 2017 рік.
Таким чином згідно пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» на пленарних засіданнях ради з початку скликання
затверджено 18 районних Програм. Станом на 20.12.2016 р. є діючих 31 Програма, після
сесії - 36 Програм.
Також 16 рішень - внесення змін до вже прийнятих Програм або викладення в
новій редакції;
37 рішень - про хід виконання та зняття з контролю раніше прийнятих Програм;
5 рішень – про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки;
5 рішень – про пільги з орендної плати;
10 рішень – згідно поданих депутатських запитів (ще 4 – очікується на цій сесії).
Вважаю, що маємо позитивні напрацювання в організаційному забезпеченні сесій
районної ради. Депутати завчасно отримують необхідні матеріали в повному обсязі. Це
також забезпечує прозорість дій ради.
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти рішень
заздалегідь розміщуються на сайті районної ради (громадськість має можливість їх
опрацювати та надати пропозиції) та попередньо вивчаються та обговорюються на
засіданнях постійних комісій.
На сайті розміщуються також:
протоколи засідань постійних комісій та сесій районної ради,
рішення постійних комісій та
рішення ради,
інформація про депутатську діяльність (участь голови ради, заступника голови,
депутатів у заходах, відвідуваність депутатами сесій, засідань постійних депутатських
комісій).
Маю надію, що депутати також надаватимуть інформацію про проведені зустрічі,
особистий прийом громадян для висвітлення на сайті районної ради.
Прошу звернути Вашу увагу, шановні депутати, що в цьому році ми провели
модернізацію сайту. Матеріали викладені максимально зручно для користування, вивчення
та аналізу, сайт постійно оновлюється та інформація знаходиться в актуальному стані,
завдяки чому відвідуваність сайту районної ради є однією з найвищих в Кіровоградскій
області. (2248 хостів). І це сприяє розвитку громадянського суспільства та участі жителів
району у суспільно-політичному житті.
На пленарні засідання ради запрошуються депутати обласної ради, керівники
районних служб, начальники відділів та управлінь РДА, міський та сільські голови,
представники засобів масової інформації. Це надає роботі сесії більш активного та
цілеспрямованого змісту, дозволяє прийняти виважені, конкретні рішення, сприяє
відкритості та конструктивності дій районної ради.
В
раді
працюють
5
постійних
депутатських
комісій,
їх
діяльність відіграє надзвичайно важливу роль у підвищенні ефективності роботи районної
ради.
Дані про роботу комісій за рік роботи Добровеличківської районної ради 6-го та 7-го
скликань (станом на 20.12.2016 року):
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За звітний період комісіями проведено 64 засідання, з них – 20 спільних. Загалом
комісіями розглянуто 807 питань (з них питання пленарних засідань сесії 354 (177*2).
Хочу подякувати за активність в міжсесійний період. депутатам, які працювали в
комісіях:
з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, власності, інвестиційної

діяльності, реалізації державної регуляторної політики, приватизації,
адміністративно – територіального устрою (голова комісії – Свид Е.В.), - 19
засідань, та 222 прийнятих рішення

з питань забезпечення законності і правопорядку, прав, свобод і законних інтересів
громадян, діяльності ради, депутатської етики, регламенту, запобігання корупції, діяльності
партій, рухів, об’єднань громадян (голова комісії Петрова А.В.) - 18 засідань, та 168

прийнятих рішень. Особливо хочу подякувати членам комісії за пророблену
роботу з організації депутатської діяльності, запровадження поіменного
голосування відповідно до змін у законодавстві, упередження корупційних
ризиків та своєчасності декларування депутатами доходів, майнового
стану та фінансових зобов’язань. Комісією з усіх цих питань готувалися
висновки, листи та роз’яснення депутатам. І сьогодні комісією Вам надані
листи щодо підготовки до подання електронної декларації про доходи, майно
та фінансові зобов’язання за 2016 рік, бо з початку року такий обов’язок
з’являється і в депутатів місцевих рад.
Як видно з таблиці, засідання комісій відбувалися регулярно, на них розглядалися всі
звернення, пропозиції, скарги та нагальні питання, і якщо врахувати, що нам доводиться
працювати в час змін, то прослідковується чітко як відповідальне ставлення до коштів
районного бюджету так і до питання забезпечення законності і правопорядку, прав, свобод і
законних інтересів громадян в усіх цих процесах.
Працюючи в постійних комісіях, районні депутати розглядали нагальні питання
життєдіяльності району, висловлювали зауваження, готували пропозиції до проектів рішень,
які вносились на засідання сесій.
Місяць тому ми відзначали День Свободи та Гідності, дві українські революції в
новітній історії України розпочалися в один день. Три роки тому відбулася революція
Гідності. Український народ вкотре підтвердив свою щиру відданість ідеалам свободи та
справедливості. Але на цьому зміни в суспільстві не мають права закінчитись.
Ми усі повинні зрозуміти, що позитивні наслідки від революції Гідності настануть
лише тоді, коли усе українське суспільство усвідомить, що кожен з нас з поваги до
жертовності Героїв, з відповідальності перед власними дітьми та перед Богом мусить стати
відповідальнішим за свої вчинки. Мусить краще та плідніше працювати в ім’я побудови
демократичної, справедливої та заможної української держави, за яку впродовж останніх
сімсот літ віддали життя десятки мільйонів Героїв.
На основі відповідальності перед дітьми та прийдешніми поколіннями ми всі повинні
усвідомити, що у сьогоднішніх реаліях життя України замало бути готовим віддати життя за
ідеали справедливості та свободи.
Сьогодні кожен патріот МУСИТЬ задуматися над тим, що він має зробити, щоб жити
більш справедливо у власних вчинках, краще виконувати власні посадові обов’язки.
І тут мова не про фанатизм, а про елементарну культуру поведінки, зміни якої не
потребують мільярдних інвестицій, але ефект від цих змін має потенціал на сотні
мільярдів додаткових благ для суспільства.
Саме з поваги до жертви як сьогоднішніх, так і Героїв минулих років та століть
кожен патріот мусить ставати з дня у день більш вихованим, стриманим, розважливим
та відповідальним.
Революція гідності та боротьба за свободу України створили нову українську ідею ідею гідності, свободи і майбутнього. Український народ отримав унікальний шанс
побудувати нову Україну.
«Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020", схвалена Указом Президента України
від 12 січня 2015 року № 5/2015 визначає мету, вектори руху, дорожню карту, першочергові
пріоритети та індикатори належних оборонних, соціально-економічних, організаційних,
політико-правових умов становлення та розвитку України. Метою Стратегії є впровадження
в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі.
Ще один базовий документ, який визначив проблеми територій та спрямовує вектор
їх руху майбутнього розвитку територій – це схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів
України
від
1
квітня
2014
р.
№
333-р
Концепція

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні,
основний меседж якої – що громади повинні розпоряджатися ресурсами, в тому числі
фінансами, брати на себе повноваження, відповідальність та здійснювати контроль.
І задекларовані зміни ми вже добре відчули на собі.
Законом України «Про Державний бюджет на 2015 рік» відомчі лікарні передані на
утримання місцевих бюджетів. В переліку переданих закладів був і Державний заклад
"Вузлова лікарня станції Помічна ДП "Одеська залізниця".
Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 975-р від 16 вересня 2015 року
Державний заклад "Вузлова лікарня станції Помічна ДП "Одеська залізниця" передано у
власність територіальної громади м. Помічної (Кіровоградська область). Слід зазначити, що
місто Помічна, є містом районного підпорядкування і повноважень фінансувати
заклади охорони здоров’я не має (ст.89 Бюджетного кодексу).
Тобто, починаючи із 16.08.2015 року до 13.01.2016 року лікарня перебувала у
комунальній власності міста Помічна, яке є містом районного підпорядкування
і
повноважень фінансувати заклади охорони здоров’я не має (ст.89 Бюджетного кодексу), а
для того, щоб районний бюджет мав змогу фінансувати заклад, він обов’язково має
перебувати у спільній власності територіальних громад сіл, селища та міста району (ст.60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Тому комісія з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, власності,

інвестиційної діяльності, реалізації державної регуляторної політики,
приватизації, адміністративно – територіального устрою (голова комісії – Свид
Е.В.) та комісія з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту
населення, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім’ї (голова
Шинкарук М.Ф.) клопотали перед депутатами Помічнянської міської ради
щодо надання згоди на передачу закладу, і рішенням районної ради від 14.01.2016
року № 59 «Про прийняття КЗ ―Помічнянська лікарня‖ у спільну власність територіальних
громад сіл, селища, міста Добровеличківського району» районна рада взяла на себе
відповідальність щодо забезпечення подальшого функціонування закладу. Без цього рішення
заклад би припинив своє існування ще на початку 2016 року. Так, це було непросто, але
ніхто навіть і не припускав думки залишитися осторонь цієї проблеми, тому подальший
шлях реформування медичної галузі ми йтимемо разом, і, можливо, він буде тернистий, але
ми будемо дискутувати, шукати оптимальні варіанти, і, обов’язково їх знайдемо.
Але приклад передачі на місцевий рівень відомчих лікарень, ПТНЗ показав, що
політика держави спрямована на те, щоб максимально надати можливість територіям
управляти закладами, які тут знаходяться і задовольняють колективні потреби виключно цих
територіальних громад.
Добровеличківська районна рада відповіла згодою (рішення № 136 від 19.08.2016
року) на рішення Кіровоградської обласної ради від 20.05.2016 року № 121 ―Про згоду на
безоплатну передачу цілісних майнових комплексів загальноосвітніх шкіл - інтернатів‖ тому
що заклад знаходиться на нашій території, має пристойні результати навчання, досвідчений
педагогічний колектив, гарну матеріальну базу, гуртожиток. Я дякую депутатам за те, що
прийняли відповідальне рішення, яке дасть можливість інтегрувати заклад в єдиний
освітньо-спортивно-культурний простір району, він буде слугувати нашим дітям з усього
району, і повторюсь, реформування освітньої галузі ми проводитимемо разом, і, можливо,
він буде тернистий, але ми будемо дискутувати, шукати оптимальні варіанти, та обов’язково
їх знайдемо.
І раз ми вже дійшли до питань освіти, то слід зазначити, що цього року ми прийняли
низку рішень, що започаткували суттєві зміни нашого освітнього простору.
Це рішення № 29 від 18.12.2015 року – «Про реорганізацію Піщанобрідського
дошкільного навчального закладу ―Калинка‖ шляхом приєднання до Піщанобрідської
загальноосвітньої школи I-II ступенів та перейменування».
Рішення № 55 від 14.01.2016 року «Про безкоштовне харчування учнів
загальноосвітніх навчальних закладів» прийняте на виконання ЗУ «Про Державний бюджет

на 2016 рік», покликане за рахунок районного бюджету забезпечити безкоштовне харчування
учнів 1-4 класів, дітей – сиріт та позбавлених батьківського піклування, дітей
з особливими освітніми потребами, дітей інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей, що
отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям», дітей з числа переселенців зі Сходу України, дітей, батьки яких є
учасниками АТО та дітям, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". За 10 місяців 2017 року
станом на 01.11.2016 року із районного бюджету на безкоштовне харчування витрачено
2152,3 тис.грн.
Рішення № 66 від 25.03.2016 року «Про оптимізацію навчальних закладів» - на
виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24
грудня 2015 року N 911 (бо кількість учнів у школі була близько 20) – і це було одне з
найбільш дискусійних та найтяжчих рішень, згідно якого понижено ступінь Андріївської,
Любомирської та Новолутківської шкіл, які тепер функціонують як НВК «Загальноосвітня
школа 1 ступеня – дошкільний навчальний заклад». Тепер діти з цих сіл навчаються в
Тишківській, Піщанобрідській, Гнатівській та Добровеличківській школах, діти перевозяться
шкільним автобусом коштом місцевих бюджетів. Директори шкіл, батьки, а саме головне
діти, пронавчавшись три місяці в новій школі, підтверджують правильність цього рішення
своєю прихильністю до нових шкіл. Дітям надана можливість перебувати в колективі,
отримувати знання в конкурентному середовищі.
Рішенням № 67 від 25.03.2016 року «Про Комплексну програму розвитку освіти
Добровеличківського району «Освіта Добровеличківщини» на 2016-2020 роки» даний старт
реформі освітнього простору Добровеличківського району, яким передбачається визначення
та затвердження опорних шкіл, їх філій, відповідних статутів, положень та створення 6 НВО.
Прийняття цієї Програми дало можливість школам Добровеличківського району взяти
участь в обласному конкурсі на кращий проект опорної школи, відповідно до результатів
якого за наказом начальника управління освіти, науки та молоді Кіровоградської ОДА від
31.03.2016 року № 250 «Про підсумки проведення обласного конкурсу на кращий проект
опорної школи НВО» Помічнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 та Добровеличківська ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1 отримали мультимедійні комплекси вартістю 197,0 тис.грн кожен.
На виконання цієї програми придбаний новий шкільний автобус вартістю 1400
тис.грн, придбаний як коштом обласного бюджету, так і районного бюджету (700 тис.грн).
Та реальним інструментом, як це і передбачено законодавством, що спонукав РДА та
депутатський корпус до купівлі автобуса був відповідний колективний депутатський запит. І
тепер дітки з Новомиколаївки, Михайлівки, Братолюбівки та Нововікторівки новим
автобусом щодня прямують за знаннями до Гнатівського НВК.
Подальший процес реалізації цієї програми залежить від рівня інформаційнороз’яснювальної роботи відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, як
виконавцем програми серед освітян, батьків, жителів Добровеличківського району.
На виконання Комплексної програми розвитку освіти Добровеличківського району
«Освіта Добровеличківщини» на 2016-2020 роки» Добровеличківською районною радою
22 червня 2016 року прийняте рішення N 114 «Про проведення районного конкурсу на
визначення опорних шкіл району», яким створений оргкомітет щодо визначення опорної
школи, визначені умови конкурсу.
Рішення оргкомітету носять рекомендаційний характер, а вже відділ освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації, як виконавець програми, і так як це передбачено чинним
законодавством, розроблятиме та пропонуватиме голові РДА вносити на розгляд сесії
районної ради відповідні проекти рішень районної ради щодо затвердження опорних шкіл, їх
філій, відповідних статутів, положень та створення НВО.
Рішенням № 67 від 25.03.2016 року «Про затвердження Положення про районні
премії за особливі досягнення учням і працівникам шкіл району» з урахуванням змін та
доповнень запроваджено рейтинговий підхід до преміювання як учителів так і учнів в
залежності від результатів участі учнів та їх підготовки вчителями у районних та обласних
олімпіадах, тобто чітко визначена мотивація до навчання та до роботи.

Добровеличківський район входить до тієї п’ятірки районів із 21 району
Кіровоградської області, в якому освітянам виплачується заробітна плата з усіма доплатами
та максимальними надбавками. Все, що дає можливість чинне законодавство вчителю
виплатити за працю – виплачується.
Станом на 01.11.2016 року із районного бюджету (ті кошти, що витрачаються крім
освітньої субвенції) на заробітну плату витрачено
Категорія закладів
всього
школи
ДНЗ
Всього

2068,1
1487,3
3555,4

Витрати на оплату праці, тис.грн
В тому числі
Заробітна плата
Нарахування на
заробітну плату
1676,1
392,0
1209,5
277,8
2885,6
669,8

Рішенням № 171 від 04.11.2016 року «Про передачу шкільних автобусів» районна
рада передала Гнатівській сільській раді новий шкільний автобус.
Також коштом районного бюджету придбані шкільні підручники на суму 111,0
тис.грн. (63,2 тис.грн + 47,8 тис.грн), наші діти забезпечені підручниками в повному обсязі.
Щодо покращення матеріально-технічної бази шкіл, то за 10 місяців 2016 року
коштом районного бюджету (ті кошти, що витрачаються крім освітньої субвенції) придбано:
Назва
Медикаменти
Продукти харчування
Відряджувальні
Водопостачання та водовідведення
Оплата за електроенергію
Вугілля
Податки і збори
Придбання товарів та матеріалів –
всього
Послуги – всього
в т.ч.
Поточний ремонт покрівлі Помічнянської
ЗОШ №1
Поточні ремонти класних кімнат
Техобстеження будівель
ТО електричного устаткування

Витрати, тис.грн
10,8
2591,3
3,5
33,0
94,8
367,5
5,0
1081,8
486,2
107,3
96,2
71,0
40,1

Слід зазначити, що наші сільські та міська ради не лишаються осторонь освітянських
проблем, та допомагають школам, які знаходяться на відповідній території. За 10 місяців
2016 року за рахунок субвенції сільських та міської ради районному бюджету на суму понад
960 тис.грн придбано:
Станом на 01.11.2016 року

Назва ОМС базового рівня

Помічнянська міська рада

Виділено
коштів –
всього,
тис.грн
80,0

Перелік витрат
60,0 тис.грн –металопластикові вікна (ЗОШ
№3); 20,0 тис.грн – металопластикові вікна

ЗОШ № 1
Олексіївська сільська рада

50,0

Олександрівська сільська
рада

82,4

Гаївська сільська рада

229,5

Глинянська сільська рада

126,0

Гнатівська сільська рада
Дружелюбівська сільська
рада

57,0

Карбівська сільська рада

6,0

Любомирська сільська рада

2,0

Марківська сільська рада

73,0

Миколаївська сільська рада
Новолутківська сільська
рада

33,0

Перчунівська сільська рада

15,0

Піщанобрідська сільська
рада

72,7

Тернівська сільська рада

30,0

Тишківська сільська рада

9,95

20,0

73,7

50,0 тис.грн – поточний ремонт покрівлі
72,021 тис.грн – металопластикові вікна;
0,379 тис.грн – медикаменти;
10,0
тис.грн – екскурсійні поїздки
137,495 тис.грн - металопластикові вікна,
двері, парти, столи, постільна білизна,
матеріали для поточного ремонту
приміщення; 40,0 тис.грн – вугілля; 1,0
тис.грн – медикаменти; 10,0 тис.грн –
оздоровлення дітей (продукти харчування);
41,0 тис.грн – витяжка, проектор, екран,
жалюзі
80,0 тис.грн – металопластикові вікна
27,0 тис.грн – проведення водогону,
9,0
тис.грн – придбання ел.коси, штор, дитячих
іграшок; 10,0 тис.грн – шафи для роздягальні
10,0 тис.грн – металопластикові вікна, 2,0
тис.грн – спорттовари; 45,0 тис.грн - вугілля
1,95 тис.грн – посуд; 8,0 тис.грн - принтер
1,5 тис.грн – м’ясорубка; 4,5 тис.грн принтер
2,0 тис.грн – екскурсійні поїздки
34,0 тис.грн – шкільні меблі; 30,0 тис.грн –
вугілля; 9,0 тис.грн – пральна машина
6,0 тис.грн – матеріали для ремонту
покрівель, 11,0 тис.грн – металопластикові
вікна, 3,0 тис.грн – посуд; 3,0 тис.грн –
оздоровлення дітей (продукти харчування);
10,0 тис.грн – дитячі ліжка;
15,0 тис.грн – матеріали для ремонту
приміщення, 5,0 тис.грн – шкільні меблі
15,0 тис.грн – комп’ютерна техніка
51,9 тис.грн – матеріали для поточного
ремонту приміщення НВК; 20,829 тис.грн –
ремонт кімнати дошкільної групи
30,0 тис.грн - вугілля
14,2 тис.грн – меблі для ЗОШ № 1;
тис.грн – меблі для ЗОШ № 2;
14,5 тис.грн – матеріали для ремонту
дитячої кімнати Андріївського НВК;
тис.грн – поточний ремонт кімнат
дошкільної групи

15,0

30,0

На жаль, станом на 01.01.2016 року у відділі освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації не було в наявності жодної проектно-кошторисної документації, щоб
готувати відповідні проекти та або претендувати на кошти ДФРР, або реалізовувати
самостійно заходи з енергоефективності, тому рішенням районної ради № 169 від 04.11.2016
року «Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2015 року № 42 ―Про
районний бюджет на 2016 рік‖ (у редакції рішення районної ради від 14 січня 2016 року №
61)» депутатським корпусом було підтримано рішення про виділення відповідних коштів

сумі 229,8 тис.грн для виготовлення проектно-кошторисної документації та залучення в
майбутньому коштів донорів.
Слід зазначити, що всі інвестори займають чітку позицію: кошти надаються тим, хто
готовий не просто змінювати систему, а будувати якісно нову; тому, хто переконає, що вони
потрібні саме на цей проект чи об’єкт, для чого він слугуватиме в майбутньому і який з того
ефект, користь та результат.
Створені НВО в інших районах області (Олександрівському, Новоархангельському,
Маловисківському) дозволили їм отримати відповідні інвестиції в освіту району, оснащення
опорних закладів.
Добровеличківською районною радою неодноразово в письмовому вигляді до РДА та
на пленарному засіданні сесії районної ради 19.08.2016 року наголошувалось на необхідності
внесення змін до Статутів освітніх закладів району, а саме, що виявлена їх невідповідність
чинному законодавству України та Порядку управління майном спільної власності
територіальних громад сіл, селища та міста Добровеличківського району в частині
визначення засновника, бо в Статутах шкіл визначено, що засновником є Добровеличківська
районна державна адміністрація, і водночас заклади є комунальною власністю. Проте,
віднесення закладу до комунальної (спільної, колективної) власності означає, що
засновником має бути районна рада. Відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації необхідно опрацювати Статути навчальних закладів та підготувати
проект рішення про зміни в Статутах навчальних закладів в частині визначення засновника,
уточнення адреси (на виконання Закону України ―Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів в Україні та заборону
пропаганди їх символіки‖), приведення установчих документів шкіл як неприбуткових
організацій до чинного законодавства, призначення керівників на контрактній основі.
Щодо призначення керівників освітніх закладів, то із 27 шкіл та НВК
Добровеличківського району на контрактній основі працюють лише 9 директорів.
Добровеличківська районна рада письмово звернула увагу РДА, що у двох директорів
закінчився термін дії контракту, а саме: у директора Помічнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2
Трибка Юрія Дмитровича (контракт діяв з 19.08.2011 року по 19.08.2016 року), та у
директора Липнязької ЗОШ I-III ступенів № 1 № 123 Шеремета Олександра Андрійовича
(контракт діяв з 22.11.2011 року по 22.11.2016 року). Пропозицій, як це передбачено ст. 20
Закону України ―Про освіту‖, щодо продовження контракту чи погодження інших
кандидатур на призначення керівників цих закладів до районної ради не надходило.
Крім того, пунктом 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 року №
827 ―Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх
навчальних закладів державної форми власності‖ рекомендовано органам місцевого
самоврядування з урахуванням Порядку, затвердженого цією Постановою, визначити
протягом місяця процедуру призначення керівників загальноосвітніх навчальних
закладів комунальної форми власності за результатами конкурсного відбору.
Законом України ―Про місцеве самоврядування в Україні‖, а саме п.13 ст.44
передбачено, що районні ради делегують відповідним державним адміністраціям
повноваження щодо забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів
освіти. Тому Добровеличківській РДА запропоновано врахувати слушні рекомендації уряду
щодо встановлення єдиного підходу до призначення керівників освітніх закладів
Добровеличківського району, як передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від
13.10.2015 року № 827 і підготувати проект рішення про ―Про порядок призначення на
посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності за
результатами конкурсного відбору‖.
До основних завдань місцевого самоврядування законодавством віднесено:
забезпечення реалізації конституційних прав людини і громадянина, тому результатом
всіх рішень має бути реалізація конституційного права на освіту, надання якісних освітніх
послуг, а говорячи іншими словами - озброєння наших дітей знаннями для майбутнього
життя в конкурентному, а іноді, жорстокому світі, бо поки що за результатами ЗНО -2016

року наш район посідає 19 місце із 21-го, тому в майбутньому році ми працюватимемо в
цьому напрямку і далі.
Також наше з Вами завдання забезпечити реалізацію конституційне право громадян
на охорону здоров’я. Реформу медичної галузі розпочато в 2013 році, тому на території
району вже функціонують КЗ «Добровеличківський ЦПМСД» та Добровеличківська ЦРЛ, а з
14.01.2016 року – ще й КЗ «Помічнянська лікарня».
В галузі первинної ланки медицини послуги надає КЗ «Добровеличківський
ЦПМСД», де основна діюча особа – сімейний лікap – спеціаліст, дo якoго мoжнa
звеpнутись з усімa питaннями, пoв’язaними зі здopoв’ям, так званий aгент пацієнта в
медичнoму світі. Сімейна медицина насамперед потрібна в сільській місцевості — для
тамтешніх людей це, єдиний варіант доступної медичної допомоги.
28 закладів первинної ланки функціонують на території Добровеличківського району
(амбулаторії, ФАПи, ФП). Для покращення їх матеріально-технічної бази, та надання якісних
медичних послуг населенню Добровеличківського району цьогоріч коштом районного
бюджету придбано:
автомобіль «Сенс» для Помічнянської амбулаторії – 170,1 тис.грн
котел для Тишківської амбулаторії – 47,9 тис.грн;
придбано 4 комп’ютери та ноутбук – 47,0 тис.грн
Всього – 265,0 тис.грн.
Слід зазначити, що наші сільські, селищна рада не лишаються осторонь проблем
медичної галузі, та допомагають амбулаторіям, ФАПам, ФП, які знаходяться на відповідній
території. За 11 місяців 2016 року за рахунок субвенції сільських та міської ради районному
бюджету на суму понад 119,0 тис.грн придбано:

Назва ОМС базового рівня

Виділено
коштів –
всього,
тис.грн

Перелік витрат

Добровеличківська селищна
рада

3,0

Гаївська сільська рада

16,8

Гнатівська сільська рада

30,0

Дружелюбівська сільська
рада

14,0

Липнязька сільська рада

1,5

Миколаївська сільська рада
Новолутківська сільська
рада

35,8

Тишківська сільська рада

12,0

Ремонт ганку
Закупка конвекторів, ремонт
електропроводки, встановлення лічильників,
ремонт котельні

Троянська сільська рада

5,0

заміна вікон – 2 шт

1,0

Косметичний ремонт приміщення
Добровеличківської амбулаторії ЗПСМ
Оленівський ФП: заміна вікон – 5 шт., заміна
дверей (вхідні)
Заміна вікон – 3 шт., заміна дверей (вхідні та
внутрішні)
Олександро- Завадський ФП – 9,0 тис.грн:
заміна вікон – 3 шт., заміна дверей (вхідні)
Скопіївський ФП – 5,0 тис.грн: заміна дверей
(вхідні та внутрішні)
Ремонт електропроводки
Новопетрівський ФП: 16,3- закупка цегли,
12,0 – закупка шиферу; 7,5 - матеріали

Також абсолютно всі сільські ради здійснюють закупівлю медикаментів та вакцини
туберкуліну.

Проблемою сільської медицини, первинної ланки в тому числі і в нашому районі є
дефіцит кадрів, який щороку лише зростає. Як засвідчила нинішня вступна кампанія в
переліку популярних спеціальностей немає сімейних лікарів — молодь масово обирає фах
стоматолога, психолога та фармацевта. Вочевидь, після навчання ці фахівці шукатимуть
роботу в містах, до їхніх планів сільська медицина не входить.
Протягом минулих років в КЗ «Добровеличківський ЦПМСД» працювали 4 інтерна,
сьогодні один з них працює завідувачем в Тишківській амбулаторії (Тишківська сільська
рада придбала для лікаря будинок), та ще лікар працює завідувачем в Помічнянській
амбулаторії. Рішенням районної ради № 169 від 04.11.2016 року «Про внесення змін до
рішення районної ради від 23 грудня 2015 року № 42 ―Про районний бюджет на 2016 рік‖ (у
редакції рішення районної ради від 14 січня 2016 року № 61)» депутатським корпусом було
підтримано рішення про виділення коштів у сумі 538,0 тис.грн для придбання квартир. За
попереднім клопотанням головного лікаря КЗ «Добровеличківський ЦПМСД» одна з
квартир, що очікується придбати, може бути надана в оренду завідувачу Помічнянської
амбулаторії Циганенко О.М. (чоловік у Олени Миколаївни – учасник АТО).
Для того, щоб виправити ситуацію у сільській медицині, бо випускники медичних
ВНЗ загалом орієнтовані на міські лікувальні заклади і умови проживання, нам, як місцевій
владі необхідно працювати так, щоб запропонувати молодим спеціалістам роботу у
сучасних амбулаторіях та центрах первинної медичної допомоги, комфортне житло,
транспорт, який потрібен, щоб об'їхати дільницю, до якої входить кілька сіл, тож одним із
завдань стоїть перед нами - це опрацювати план розвитку сільської медицини
Добровеличківського району із врахуванням вимог схваленої Урядом Концепції реформи
фінансування системи охорони здоров’я України, де визначено пеpелік oснoвних змін у
системі oхopoни здopoв’я.
Планується, що кoжен громадянин відтепеp змoже сaм oбиpaти, куди підуть кoшти,
нaдaні бюджетoм нa йoгo лікувaння, кoшти виплaчувaтимуться не зa ліжкoмісця, a «зa
пaцієнта», таким чином держава відмовлятиметься від системи фінансування ліжкомісць.
В 2017 році пaцієнти сaмі oбиpaтимуть сoбі лікapя незaлежнo від свoгo місця
пpoживaння, тoбтo, скaсoвується геoгpaфічнa пpив’язкa. Oкpім тoгo, гpoмaдяни мaтимуть
пpaвo aбo уклaсти кoнтpaкт із oдним сімейним лікapем нa oбслугoвувaння усіх членів
poдини, aбo oкpемo кoнтpaктувaти теpaпевтa для дopoслих і педіaтpa для дітей. Пaцієнти
уклaдaтимуть з ними дoгoвіp стpoкoм нa oдин pік.
Буде зaпpoвaдженa стpaхoвa медицинa, і блaгoдійні внески відпaдуть сaмі сoбoю,
тoму щo зa всю медичну дoпoмoгу, яку oтpимувaтиме пaцієнт, кoшти
відшкoдoвувaтимуся Нaціoнaльнoю aгенцією. В цій схемі місця блaгoдійним внескaм
немaє.
Лікapі oтpимувaтимуть зapплaтню відпoвіднo дo пoслуг, які нaдaли. Деpжaвoю
тaкoж буде зaпpoвaдженo пaкет неoбхідних медичних пoслуг, який гapaнтoвaнo буде
фінaнсувaтися з бюджету.Дo гapaнтoвaнoгo пaкету безкoштoвних медичних пoслуг, яким
мoже скopистaтися кoжен житель, увійде невідклaднa дoпoмoгa, пoлoги тa чaстинa
пеpвинних пoслуг. Все, щo не увійде у бaзoвий пaкет, людинa мaє oплaтити сaмa. А
ключoвими зaвданнями для сімейних лікарів будуть: – paннє виявлення pизиків для здopoв’я
людини; – лікувaння всьoгo, чого можна добитися без спеціaлізoвaнoгo oблaднaння; –
кoopдинaція лікувaння гpoмaдянинa в більш склaдних випaдкaх.
В галузі вторинної ланки медицини - до першого лютого 2017 року повинні бути
сформовані межі госпітальних округів, потім в цих госпітальних округах цілий рік
плануватимуть, а в грудні 2017 року ці плани будуть представлені, тобто на кінець 2017 року
буде написаний план розвитку цього госпітального округу. На це дається рік. Під цей план
уряд виділяє інвестиційну субвенцію, аби перепрофілювати центральну лікарні та інші. І до
кожної з лікарень інтенсивної допомоги можна буде добратися з будь-якої точки за 60
хвилин. Отже, очільники лікарень з’їдуться до МОЗ у грудні 2017 року розповідати, що вони
напланували, а в МОЗ перевірять, чи дотримана методика.
Протягом багатьох років Добровеличківська влада працювала над покращенням
матеріально-технічної бази Добровеличківської ЦРЛ для того, щоб поставши перед такими

складними завданнями лікарня була конкурентоспроможною, щоб жителі нашого району
мали змогу лікуватись в сучасному, з кваліфікованими фахівцями та оснащеному
обладнанням закладі, і при цьому лікарня була розташована максимально близько.
Тому, за погодженням районною радою надання приміщень в оренду, у травні 2016
року на території
Добровеличківської ЦРЛ відкрито лабораторне відділення ТОВ
«Медичний лікувально-діагностичний центр» («Сінево»), функціонування якого забезпечить
проведення лабораторної діагностики різноманітних захворювань, не виїжджаючи за межі
району (аналізи на онкомаркери, гормональну панель, генетичні дослідження, ТОРЧінфекції, комплексні дослідження та багато інших)».
Рішенням № 23 від 18.12.2016 року «Про прийняття на баланс установки УЗД
―Ультрамарк-8‖ Добровеличківська районна рада погодила прийняття з Кіровоградської
обласної лікарні установку УЗД ―Ультрамарк-8‖ 1990 року випуску.
Рішенням № 33 від 18.12.2016 року «Про внесення змін до рішення районної ради від
16 січня 2015 року Про районний бюджет на 2015 рік‖ Добровеличківською районною радою
погоджено виділення коштів для придбання лапараскопічного обладнання вартістю 1200
тис.грн..
Рішеннями № 80 та № 81 від 25.03.2016 року «Про внесення змін до Районної
програми покращення медичного обслуговування населення на 2012-2016 роки» та «Про
внесення змін до Районної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 20102016 роки» започатковано два унікальні соціально-медичні проекти та виділені кошти
для проведення безкоштовного оперативного лікування гриж населенню району та
оздоровлення жіночого населення. Дана ініціатива спрямована на залучення населення для
проходження профілактичних медичних оглядів та в разі необхідності отримати послуги
щодо оперативного лікування гриж різної локалізації безкоштовно. Все жіноче населення
району запрошене для проходження цитологічного обстеження до жіночої консультації
центральної районної лікарні. У випадку виявлення ерозії шийки матки чи дисплазії, жінці
безкоштовно проводиться лікування шляхом діатермоконізації. Позачергово оперують
інвалідів та ветеранів Другої Світової війни; учасників АТО; учасників бойових дій на
території інших держав, які виконували інтернаціональний обов’язок; учасників ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС; дітей-сиріт та діти – інвалідів. На реалізацію цих соціальномедичних проектів виділено 102 тис.грн.із районного бюджету.
Внесеними змінами до рішення Добровеличківської районної ради від 23 грудня 2015
року № 42 «Про районний бюджет на 2016 рік» виділено кошти на придбання автомобіля для
перевезення тяжкохворих. Санітарний транспорт, що був на початок року
в
Добровеличківській ЦРЛ давно потребував заміни, тому депутати Добровеличківської
районної ради підтримали ініціативу щодо придбання санітарного автомобіля (850 тис.грн)
для потреб населення району, в першу чергу для транспортування тяжкохворих до обласних
лікувальних закладів. Крім районного бюджету (430 тис.грн) виділили кошти бюджети
Добровеличківської селищної ради, Тишківської, Піщанобрідської, Гнатівської,
Братолюбівської, Юр’ївської, Червонополянської, Новолутківської, Гаївської, Троянської,
Глинянської, Дружелюбівської, Тернівської, Любомирської сільських рад. Таким чином,
спільними зусиллями придбаний так необхідний автомобіль для покращення медичного
обслуговування населення району.
За кошти районного бюджету придбано новий медичний апарат «Кардіо+», який
призначений для проведення функціональної діагностики (150 тис.грн), придбані кисневі
концентратори (49 тис.грн) у хірургічне відділення та відділення інтенсивної терапії та
реанімації, новий котел, проведений поточний ремонт поліклінічного відділення, поновлено
роботу кабінету ЛФК, триває ремонт у терапевтичному відділенні.
Щодо кадрового забезпечення, то за 5 років Добровеличківській ЦРЛ вдалося
запросити на роботу 21 кваліфікованого медика, стимулом переїхати у Добровеличківку для
фахівців стала можливість отримати тут житло. На останній сесії Рішенням районної ради №
169 від 04.11.2016 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2015
року № 42 ―Про районний бюджет на 2016 рік‖ (у редакції рішення районної ради від 14
січня 2016 року № 61)» були виділені кошти на купівлю квартир, згідно клопотання

головного лікаря Добровеличківської ЦРЛ квартира рішенням сесії буде надана в оренду
акушеру-гінекологу, яка разом із родиною переїхала у селище з Донбасу. А для тих, кому ще
не встигли придбати житло, створено гуртожиток сімейного типу, де є водонагрівач,
санвузол, душ, мінімальний набір меблів. Фактично, люди приїжджають у відремонтовану
однокімнатну квартиру. За житло не платять, тільки за комунальні послуги.
Тож керівництво ЦРЛ, Добровеличківська РДА, депутатський корпус районної ради
робить усе можливе, щоб стати конкурентноспроможним медичним закладом, лідером свого
регіону. І якщо в центральному та східному регіоні вже практично визначено, що
Кропивницькі та Олександрійські лікарні стануть центральними закладами, то у західному
напрямку Кіровоградщини розпочалася боротьба за право стати лідером (Добровеличківка,
Гайворон, Благовіщенськ, Голованівськ, Новоархангельськ, Новоукраїнка, Вільшанка).
КЗ «Помічнянська лікарня» рішенням районної ради від 14.01.2016 року прийнято у
спільну власність територіальних громад сіл, селища, міста Добровеличківського району.
Крім використання медичної субвенції із державного бюджету, закладу допомагали
Помічнянська міська рада (400 тис.грн), Помічнянська сільська рада Новоукраїнського
району (60 тис.грн) та районний бюджет ( 400 тис.грн) для придбання енергоносіїв та
виплати заробітної плати медперсоналу.
Добровеличківською районною радою на попередній сесії, Рішенням районної ради
№ 169 від 04.11.2016 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2015
року № 42 ―Про районний бюджет на 2016 рік‖ (у редакції рішення районної ради від 14
січня 2016 року № 61)» надана позитивна відповідь на клопотання Кіровоградської ОДА та
Кіровоградської обласної ради та виділені кошти в сумі 1071 тис.грн на фінансування
об’єкта "Кіровоградська обласна дитяча лікарня по вул.Преображенській, 79/35,
м.Кіровоград, - реконструкція".
Також Добровеличківський район отримав стабілізаційну дотацію в сумі 1607,0
тис.грн.
Протягом 2016 року коштом районного бюджету профінансовано:
80,0 тис.грн - видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха відповідно до Районної програма цивільного захисту Добровеличківського
району на 2016-2020 роки
44,0 тис.грн – видатки на ЦНАП відповідно до Районної програма реформування системи
надання адміністративних послуг на 2016-2018 роки
83,8 тис.грн – видатки на фінансування заходів відповідно до Комплексної Програми
цільового забезпечення призову громадян України на строкову військову службу, з питань
мобілізації та приписки юнаків до призовної дільниці на території Добровеличківського
району на 2015-2017 роки
8,0 тис.грн – видатки на фінансування Програми з реалізації в районі "Національного плану
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року"
30,0 тис.грн. – видатки на фінансування районної Комплексної програми профілактики
злочинності і правопорушень на 2016-2020 роки
25,0 тис.грн – видатки на фінансування Програми соціально-економічного розвитку
Добровеличківського району на 2016 рік
На виконання Рішення №111 від 22.06.2016 року «Про організацію виконання
вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури
призначення керівників державних та комунальних закладів культури» були припинені
трудові відносини із керівниками комунальних закладів культури, оголошений конкурс,
працювала конкурсна комісія. Як співголова конкурсної комісії, хочу зазначити саме
основне, що кожен претендент презентував себе, свої знання та досягнення та план розвитку
закладу на 5 років, а це означає, що людина, з якою укладений контракт, а контракт укладає
районна рада, вже знає як працюватиме, і запровадження контрактної форми роботи у сфері
культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних

закладів має показати результат. Тепер керівники закладів культури щороку звітуватимуть
перед районною радою про пророблену роботу.
Протягом 2016 року коштом районного бюджету проведені поточні ремонти районних
закладів культури Добровеличківського району, а саме:
Найменування закладу

Вид робіт

Районна бібліотека для дорослих

Ремонт приміщення
Ремонт внутрішнього туалету
Заміна вікон
Заміна вікон
Ремонт приміщення
Заміна вікон
Ремонт внутрішнього туалету
Ремонт кабінету
Поточний ремонт приміщення
Ремонт кабінету

Районний будинок культури
Добровеличківська школа мистецтв
Районний краєзнавчий музей
Помічнянська дитяча музична школа
Централізована бухгалтерія
Всього

Фактично
використано
коштів, тис.грн
132,3
45,4
16,8
95,7
152,3
12,0
40,6
48,4
10,0
33,1
586,6

Слід відмітити також ті сільські ради, які підтримують свої, сільські заклади культури:

Назва ОМС базового рівня

Виділено
коштів –
всього,
тис.грн

Перелік витрат

Олександрівська сільська
рада
Братолюбівська сільська
рада

13,9

Заміна вікон

86,0

Липнязька сільська рада

45,6

Встановлення твердопаливного котла
Ремонт фундаменту фасаду, ремонт
фасадного козирька, реставрація панорами в
музеї

Марківська сільська рада

3,6

Поточний ремонт

Миколаївська сільська рада

3,6

Поточний ремонт

Перчунівська сільська рада

95,0

Троянська сільська рада
Червонополянська сільська
рада

10,3

Поточний ремонт глядацької зали
Обшивка стелі на сцені, фарбування стін та
підлоги у залі

4,8

Поточний ремонт

Всього

262,8

За рахунок державного та місцевого бюджетів проводиться ремонт фасаду
Помічнянського Палацу культури – очікувана сума витрат становить 1264,2 тис.грн.
Залишається проблемним питання Районного Будинку культури, стан якого
визначений як аварійний, а також питання опалення глядацької зали. Із районного бюджету
виділені на розробку ПКД – 83,0 тис.грн, що дозволить в майбутньому претендувати на
кошти ДФРР або інших донорів.
Крім того, з районного бюджету виділені кошти на придбання обладнання для
бібліотек на суму 61,1 тис.грн та обладнання для музею на суму 20,0 тис.грн

Кошти на соціальний захист населення із районного бюджету виділяється
відповідно Програми соціального захисту окремих категорій населення Добровеличківського
району на 2014 – 2017 роки.
Зміни до цієї Програми протягом року вносились 3 рази.
Відповідно до рішень районної ради №94 від 25.03.2016 року, №143 від 19.08.2016
року та №158 від 04.11.2016 року «Про внесення змін та доповнень до Програми
соціального захисту окремих категорій населення Добровеличківського району на 2014 –
2017 роки», якими змінено напрямки реалізації та заходи районної Програми, а також
затверджені Порядки:
забезпечення санаторно–курортного лікування інвалідів, дітей –інвалідів, ветеранів
війни та праці, учасників АТО, виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної
путівки та компенсації за самостійне санаторно – курортне лікування даних категорій
громадян;
відшкодування вартості проїзду громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату за
користування телефоном окремими категоріями громадян;
відшкодування витрат від пільгового перевезення окремих категорій громадян на
міських та приміських маршрутах загального користування;
відшкодування витрат за пільгові перевезення залізничним транспортом пільгових
категорій громадян.
На реалізацію цієї Програми із районного бюджету виділялися кошти:
86,1 тис.грн – на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом
окремим категоріям громадян
15,0 тис.грн – на фінансову підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
33,0 тис.грн – на інші видатки на соціальний захист населення
25,0 тис.грн – на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
З метою підвищення соціального захисту найбільш незахищених категорій
населення, вирішення проблемних питань, підвищення довіри до органів місцевого
самоврядування, на минулому засіданні комісії з питань бюджету
районної ради
запропоновано розробити та внести на розгляд сесії Програму надання депутатами районної
ради матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Добровеличківського
району, згідно якої надаватиметьсяться матеріальна допомога непрацездатним, важкохворим
громадянам, багатодітним і неповним сім’ям, ветеранам, особам з обмеженими фізичними
можливостями, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС.
Я, як голова районної ради, постійно скеровую роботу районної ради на вирішення
найактуальніших проблем району, пошук ефективних форм формування бюджету та
раціонального використання бюджетних коштів, фінансування i забезпечення належної
діяльності закладів освіти, охорони здоров’я, культури, підвищення ефективності
використання майна спільної власності територіальних громад району. Спільно з депутатами
районної ради, в районі проводяться заходи щодо забезпечення коштів на зміцнення
матеріальної бази закладів соціальної сфери та комунального призначення.
Депутатами районної ради створені 3 фракції. Це – фракція Політичної партії
«Українське об’єднання патріотів – УКРОП», Політичної партії ВО «Батьківщина», Партії
«Блок Петра Порошенка «Солідарність». Також створене міжфракційне обєднання «Рівні
можливості». Та водночас хочу наголосити на тому, що в своїй роботі районна рада протягом
року працювала на благо громади, а не для політики, і я завжди готова до конструктивного
діалогу заради покращення життєвого рівня жителів Добровеличківщини. Нам вдалось
консолідувати депутатський корпус і виробити єдину думку депутатів, на поліпшення
соціально-економічного становища і виконання соціальних зобов’язань перед громадянами,
покращення їх добробуту. Постійно приділяється увага збалансованому соціально-

економічному розвитку регіону, щодо реалізації Програми соціально-економічного розвитку
2016 року депутатами подані депутатські запити. На жаль, проект рішення «Про програму
соціально-економічного розвитку Добровеличківського району на 2017 рік» внесено із
порушенням Регламенту, тому депутатам довелося опрацьовувати документ напередодні
сесії, і це незважаючи на те, що на 2016 рік Програма приймалася авансом з обіцянкою
виправити всі зауваження депутатського корпусу, а протягом 2017 року районною радою
прийнято низку Програм, які є визначальними для розвитку району та є підставою для
формування Програми соціально-економічного розвитку в окремих галузях. Завдяки тісній
співпраці, спільним зусиллям депутатського корпусу з районною державною адміністрацією,
обласною радою і державною адміністрацією області, в інші райони виділяються кошти з
обласного
бюджету та проводяться капітальні ремонти об’єктів соціальної сфери,
проводиться певна робота щодо переходу бюджетних установ на альтернативні види палива.
Через несвоєчасну підготовку Програми нам звертатись до обласної ради і обласної
державної адміністрації немає з чим, хоча вони постійно засвідчують готовність до
співпраці. Робота над Програмою соціально-економічного розвитку району має
розпочинатися весною, а в кінці літа та на початку осені вже необхідно працювати з ОДА та
депутатським корпусом облради.
Щодо виконання Плану роботи районної ради на 2016 рік, то незважаючи на
неодноразові усні та письмові звернення, нагадування районної ради районною державною
адміністрацією не внесені на розгляд сесії проекти рішень з таких питань:
1.Про стан виплати заробітної плати в Добровеличківському районі, дотримання
мінімальних гарантій з оплати праці, легалізації заробітної плати.
2.Про стан розвитку підприємництва у Добровеличківському районі
3.Про звіт районної державної адміністрації про виконання делегованих їй районною
радою повноважень
4.Про хід виконання районної програми з локалізації та проведення боротьби з
американським білим метеликом на території Добровеличківського району на 2012-2016
роки.
5.Про хід виконання районної програми з ліквідації амброзії полинолистої на
території Добровеличківського району на 2012-2016 року.
Щодо розгляду питання «Про стан забезпечення сприятливого інвестиційного
клімату, залучення коштів ДФРР, інших фондів в розвиток економіки та соціальної
інфраструктури району в 2015 році та за 9 місяців 2016 року, перспективи залучення коштів
в 2017-2018 роках» голова Добровеличківської РДА у своєму листі № 01-31/565/1 від
28.11.2016 року повідомляє, що це питання недоцільно розглядати на даній сесії районної
ради, оскільки у 2015 році проекти до ДФРР не подавались взагалі, у 2016 році, для їх
реалізації у 2017 році, подано 5 об’єктів, та запропонував внести дане питання на розгляд
сесії районної ради у 2017 році. Шкода, своєчасне опрацювання цього питання управліннями
та відділами РДА надало б можливість вчасно та якісно подати Програму соціальноекономічного розвитку.
Рішенням районної ради № 100 від 25.03.2016 року «Про звіт голови районної
державної адміністрації про передачу в оренду незапитаних земельних ділянок» зобов’язано
голову РДА на кожній сесії інформувати депутатів районної ради про видані розпорядження
в міжсесійний період щодо передачі в оренду незапитаних земельних ділянок (земельних
паїв). Лише одного разу 22.06.2016 року районна рада була проінформована, про що
прийняте рішення №130. Лист з інформацією за період травня-листопада 2016 року надійшов
напередодні сесії районної ради.
В даній ситуації я звертаюсь до комісії з питань забезпечення законності і
правопорядку, прав, свобод і законних інтересів громадян, діяльності ради, депутатської
етики, регламенту, запобігання корупції, діяльності партій, рухів, об’єднань громадян
розглянути можливість внесення на розгляд сесії проекту рішення щодо внесення змін до
Плану роботи районної ради на 2016 рік, а до Добровеличківської РДА з проханням ретельно
опрацьовувати проекти рішень районної ради щодо плану роботи та своєчасно надавати свої
пропозиції про внесення відповідних змін, а також до комісії з питань агропромислового

комплексу, земельних відносин, охорони навколишнього природного
середовища та раціонального використання природних ресурсів, якій доручено
контролювати хід виконання рішення №100 від 25.06.2016 року надати
відповідні висновки щодо якості виконання рішення для недопущення
невиконання рішень районної ради в майбутньому.
У відповідності до положень Конституції України та Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» у звітному періоді районною радою здійснювались повноваження
з управління об’єктами спільної комунальної власності територіальних громад міста, сіл
Добровеличківського району.
Станом на 01.12.2016 року у спільній комунальній власності району знаходиться 59
об’єктів. Основні зусилля по управлінню об’єктами комунальної власності були направлені
на покращення їх технічного стану, підвищення ефективності їх використання за рахунок
орендних відносин. На жаль, через політичні та економічні труднощі, які мали, і поки що, на
жаль мають місце в нашій країні заходи, спрямовані на покращення матеріально-технічного
стану об’єктів комунальної власності ми тільки розпочали реалізовувати, і все це я вже
розповідала в галузевому розрізі, тож вважаю це позитивом. За підсумками 2016 року
надходження від оренди очікується в сумі близько 60 тис.грн. Але питання, яке нам
необхідно доопрацювати – це взяття на баланс приміщення військкомату, оскільки, як
виявилось, 10 років тому, коли приймалось рішення про надання згоди на прийняття
військкомату, РДА, якій було доручено провести процедуру приймання-передачі про
результати проведеної роботи не проінформувала, тому вже відповідні запити розіслані і
юрист, а потім депутатські комісії працюватимуть над вирішенням цієї проблеми.
З метою співпраці з органами місцевого самоврядування проводяться засідання
координаційної ради, що діє як консультативно-дорадчий орган при голові районної ради,
протягом 2016 року їх було 3, де розглядалися такі питання:
- Про виконання вимог Закону України ―Про добровільне об’єднання територіальних
громад‖ та досвід роботи об'єднаних територіальних громад;
- Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно;
- Про стан виконання в районі Закону України ―Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки‖;
- Про можливості залучення бюджетних коштів для фінансування проектів
регіонального розвитку;
- Про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
- Про децентралізацію освіти в Україні;
- Про вивчення досвіду функціонування ОМС в країнах Балтії та Скандинавії.
Ми стоїмо на порозі адміністративно-територіальної реформи. Адміністративнотериторіальний устрій країни є однією з найголовніших характеристик державної системи,
тому на засіданнях Координаційної ради було детально обговорено Концепцію
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.
Обговорення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні та Закону України ―Про добровільне об’єднання територіальних
громад‖ проведене районною радою з активом району в квітні-травні 2016 року, а також
протягом травня – серпня в усіх ОМС району.
Протягом 2016 року до районної ради надійшло 922 листа – всього (на 678 листів
більше, у порівнянні з минулим роком), в тому числі 905 листів - від органів місцевого
самоврядування, виконавчої влади, підприємств та організацій різних форм власності та 17 –
від фізичних осіб. Найбільша кількість листів надійшло від Добровеличківської РДА, її
відділів та управлінь – 299, від підприємств, установ та організацій району надійшло 263
листа, та від місцевих рад – 204 листа.
Загальна кількість вихідної кореспонденції становить 840 листів за підписом керівників
районної ради, і це на 367 листів більше в порівнянні з минулим роком, в тому числі 33 –
листування з фізичними особами. Найбільша кількість листів направлені до

Добровеличківської РДА – 248, підприємствам, установам та
Добровеличківського району – 258 листів та місцевим радам – 116 листів.

Вид кореспонденції
Вхідна
Вихідна
Запити на публічну
інформацію

2015 рік,шт.
244
473
0

2016 рік,шт.
922
840
5

організаціям

Відхилення (+/-)
+674
+367
+5

За звітний період виконавчим апаратом підготовлено та видано головою районної
ради 140 розпоряджень, з них 35 розпоряджень з питань основної діяльності районної
ради, а також 21 спільне розпорядження голови районної ради та голови районної державної
адміністрації.
За 2016 рік до Добровеличківської районної ради надійшли 5 запитів на публічну
інформацію, в т.ч. 4 – запити від юридичних осіб та 1 – від фізичної особи.
Районною радою здійснюється дотримання вимог Закону України «Про доступ до
публічної інформації».
Відповідно до вимог цього Закону всі проекти рішень, що надходять до районної ради
оприлюднювались на офіційному ВЕБ-сайті районної ради, депутати та жителі
Добровеличківського району мали можливість завчасно ознайомитися з проектами рішень та
довідковими матеріалами, щоб внести свої пропозиції, належно підготуватися до пленарного
засідання. Опрацювання прийнятих на сесії рішень та передача їх на підпис голові
виконувалося протягом 5-ти днів, а також вчасно оприлюднювалися на офіційному сайті
районної ради прийняті рішення на пленарних засіданнях районної ради.
За звітний період на офіційному сайті Добровеличківської районної ради розміщено
146 публікацій, в тому числі про діяльність районної ради та події суспільно-політичного
життя району – 126; оголошень – 2; інформація відділу статистики – 4; вітань з нагоди
державних та професійних свят, пам’ятних дат та ювілеїв – 14. Розміщено 15 публікацій про
діяльність районної ради на офіційному сайті Кіровоградської обласної ради.
Відповідно до Регламенту роботи районної ради VIІ скликання, Положення про Президію
районної ради VI скликання, затвердженого рішенням районної ради від 18 грудня 2015 року
№ 16 працює Президія районної ради.
Протягом звітного періоду на засіданнях Президії розглядався порядок денний чергових
сесій. Для участі у засіданнях Президії запрошувались виконавці проектів рішень районної
державної адміністрації та районної ради.
27-29 березня – в м.Дніпро у складі делегації від Кіровоградської області я взяла участь у
тематичному семінарі, що проводився Асоціацією районних та обласних рад, де
розглядалися питання організації виконання антикорупційного законодавства, управління
об’єктами спільної власності та організації бюджетного процесу.
З 11 по 16 квітня та з 03 по 08 жовтня 2016 року я проходила курси підвищення
кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові
України, про що отримала відповідні сертифікати.
15 листопада 2016 року у складі делегації від Кіровоградської області я взяла участь у
конференції на тему «Україна на шляху децентралізації освіти», яка проходила в НСК
«Олімпійський в м. Києві. Конференція проводилась Міністерством освіти і науки України
спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України та за підтримки шведсько-українського проекту «Підтримка
децентралізації в Україні». Головною метою конференції було розглянути перебіг та
перспективи реформи децентралізації в системі загальної середньої освіти (висвітлити
здобутки, ідентифікувати основні перепони, окреслити подальші кроки) та стати
платформою для дискусій між розробниками реформ та практиками на місцевому рівні.

13 грудня 2016 року у складі делегації від Кіровоградської області я взяла участь у
роботі круглого столу, на тему: «Економічна політика і децентралізація – взаємозв’язки та
взаємозалежності на прикладі Кіровоградської області». Захід проводився за ініціативи
Комітету з питань економічної політики Верховної Ради України та з метою поширення
інформації, підвищення обізнаності про реформу місцевого самоврядування в Україні,
обговорення проблем, пов’язаних з проведенням реформи на місцях. В ході круглого столу
було проведено аналіз динаміки соціально-економічного розвитку Кіровоградської області,
обговорено питання законодавчої бази реформ, ролі економічної політики держави у
розвитку територій та у підвищенні рівня добробуту населення, секторальної децентралізації
та децентралізації влади, економічної та регіональної політики держави, синхронізації
процесів удосконалення економічної політики держави та реформування територіальної
організації влади, впливу бюджетної децентралізації на економічний розвиток та ін.
Рішенням районної ради №102 від 25.03.2016 року «Про надання згоди на навчання»
депутатським корпусом надана мені згода навчатися в Національній академії державного
управління при Президентові України в м.Києві. 13-16 червня тривали вступні іспити, за
результатом яких я вступила на спеціальність «Публічне управління та адміністрування»,
тому 17-29 жовтня 2016 року я навчалася в академії протягом першої сесії.
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,
працювати для району, є тільки Україна, її інтереси, єдність країни та шлях європейського
демократичного розвитку. Я впевнена, що і надалі триматиму руку на пульсі району й
діятиму в інтересах Добровеличківщини. Дякую всім депутатам, представникам органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, хто допомагав мені – порадою,
підтримкою чи навіть просто добрим словом. Це згуртовує нас. Дякую і за критику, яка
вказує на проблемні ділянки життєдіяльності району та спонукає до постійної роботи над
собою, до самоосвіти та саморозвитку. Я рада, що гідно проходжу випробування владою, але
разом з тим залишаюся відкритою, простою і доступною для людей. Завдяки Вам всім мені
легше переборювати ті проблеми, з якими доводиться стикатись. Я переконана - ми сильні і
перейдемо через усі нинішні випробування. Бажаю усім нам щастя, миру, міцного здоров'я.
Слава Україні!

