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РІШЕННЯ

Про звіт голови районної ради
за свою діяльність у 2016 році
Відповідно до статей 43 та 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
Звіт голови районної ради за свою діяльність у 2016 році взяти до
відома (додається).

Голова районної ради

В.ТИМОШЕНКО

ЗВІТ
голови районної ради Тимошенка В.П. за свою діяльність у 2016 році

Минає перший рік діяльності Котелевської районної ради сьомого скликання.
Статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
передбачено щорічний звіт голови районної ради про свою роботу та про
діяльність всієї ради.
Переконаний, що звітування є реальним демократичним механізмом
відкритості місцевої влади, дає можливість проаналізувати, що вдалося
зробити і над вирішенням яких проблем необхідно працювати.
Насамперед, хочу наголосити, що звітній період був непростим.
Впровадження реформ в Україні, війна на Сході, складна економічна і
політична ситуація. Це був час викликів і прагнень - більших, ніж ті, з якими
ми зіткнулися в попередні роки.
Дякую, що довірили керувати ще раз депутатським корпусом районної ради.
Відзначу, що після виборів змінився кількісний склад новообраної районної
ради з 40 до 26 осіб та суттєво оновився її депутатський корпус.
До ради обрані 7 депутатів від Політичної партії «Рідне місто», 4 депутати
від Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", по 3 депутати від Блоку
Петра Порошенка "Солідарність", Аграрної партії України, «Партії простих
людей Сергія Капліна» по 2 депутати пройшли від Радикальної Партії Олега
Ляшка, ВО «Свобода», Політичної партії «Українське об’єднання патріотів
«УКРОП».
У раді сьомого скликання створені та діють 2 депутатські фракції - районної
організації політичної партії ВО «Батьківщина» в складі 4 депутатів районної
ради, районної організації політичної партії ВО «Свобода» в складі 2
депутатів.
Незважаючи на різні політичні уподобання й розбіжності, усвідомлюючи
персональну відповідальність перед виборцями, депутати районної ради
об’єднались заради вирішення найважливіших проблемних питань
територіальних громад і жителів Котелевщини.
Завдяки цьому впродовж року проведено 10 пленарних засідань ради на яких
прийнято 230 рішень.
Основні питання, що вносилися до порядку денного сесій – це питання
соціально-економічного і культурно-освітнього розвитку, сфери охорони
здоров’я, питання управління майном районної комунальної власності,
внесення змін до бюджету та інші.
За звітний період депутатами затверджено 25 районних програм, внесено
зміни до 19. Серед найважливіших: схвалено Програму економічного,
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соціального та культурного розвитку Котелевського району на 2016 рік
рішенням третьої сесії районної ради від 23.12.2016 року .
На першому плані даної програми - інвестиційна діяльність в районі, адже це
нові робочі місця. За офіційними даними Головного управління статистики у
Полтавській області за І півріччя 2016 року підприємствами та організаціями
району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 84,8 млн.грн.
капітальних інвестицій. Активно ведеться реалізація ряду інвестиційних
проектів в ТОВ «Агрофірма «Маяк», СТОВ "Скіф", ПСП «Святослав».
До кінця 2016 року на капітальні та поточні ремонтні роботи закладів
бюджетної сфери, у тому числі заходи з енергозбереження, буде освоєно
6,4 млн. грн. коштів державного та місцевих бюджетів.
З початку року на виконання робіт по капітальних та поточних ремонтах
доріг на території району освоєно кошти ГПУ «Полтавагазвидобування»,
обласного, селищного та сільських бюджетів в сумі 5 072,7 тис. грн.,
На даний час очікуються результати конкурсного відбору проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів
Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році. Від району подано
наступні проекти:
1) Придбання пожежного автомобіля для комунального підприємства
«Місцева пожежна охорона Великорублівської територіальної громади
Котелевського району Полтавської області» (3557,0 тис.грн.);
2) Генеральний план села Більськ Котелевського району Полтавської
області (185,1 тис. грн.);
3) Генеральний план сіл Козлівщина, Ворони, Діброва, Терещенки
Козлівщинської сільської ради Котелевського району Полтавської області
(402, 0 тис. грн.);
4) Покращення медичного обслуговування населення Котелевського
району в ранній діагностиці соціально-значущих хвороб (туберкульоз,
онкологічні захворювання). Придбання рентгенодіагностичного комплексу
на 3 робочі місця (5210 тис. грн.).
У час, коли рівень життя наших громадян, на жаль ще залишається низьким,
предметом особливої уваги районної ради є реалізація Програми підтримки
соціально вразливих верств населення Котелевського району на 2016-2020
роки “ТУРБОТА” яка була прийнята у лютому нинішнього року.
Нині на контролі в постійних комісіях районної ради знаходиться
районних програми.
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- Програма інформатизації Котелевського району на 2016-2018 роки
затверджена рішенням п’ятої сесії районної ради сьомого скликання від
18.02.2016 року. На виконання заходів програми у 2016 році використано
кошти в сумі 179110 грн. для ремонту, поновлення, модернізації
комп’ютерної техніки бюджетних установ.
- Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат,
заохочення за заслуги перед Котелевським районом, здійснення інших
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заходів на 2016-2018 роки затверджена рішенням п’ятої сесії районної ради
сьомого скликання від 18.02.2016 року На виконання заходів даної програми
у 2016 році використано кошти в сумі 14830 грн.
- Районна цільова Програма забезпечення виконання Котелевською
районною державною адміністрацією у 2016 - 2017 роках делегованих їй
районною радою повноважень затверджена рішенням п’ятої сесії районної
ради сьомого скликання від 18.02.2016 року На виконання заходів програми
у 2016 році використано кошти в сумі 181900 грн.
- Програма покращення умов обслуговування платників Котелевського
району та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів на
2016-2019 роки затверджена рішенням шостої сесії районної ради сьомого
скликання від15.03.2016 року використано 30000 грн.;
- Районна цільова Програма будівництва (придбання) доступного житла на
2013-2017 роки затверджена рішенням двадцять сьомої сесії районної ради
шостого скликання від 10.09.2013 року;
- Комплексна Програма забезпечення містобудівною документацією
населених пунктів та територій Котелевського району на 2012-2016 роки
затверджена рішенням чотирнадцятої сесії районної ради шостого скликання
від 29.12.2011 року. На даний час проводиться:
а) розробка детального плану території для розміщення комплексу
придорожнього сервісу по обслуговуванню водіїв та транспортних засобів по
вул. Троєцькій смт. Котельва Котелевського району Полтавської області;
б) внесення змін до генерального плану та - розробка плану зонування
селища Котельва;
в) коригування генеральних планів
сіл Микілка, Терни,
Стадниця
Котелевського району.
- Комплексна цільова програма підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення «Власний дім» на 2013-2016 роки затверджена рішенням двадцять
сьомої
сесії районної ради шостого скликання від 10.09.2013 року.
Розроблена для вирішення житлових питань сільського населення, через
надання довготермінових кредитів під три відсотки річних. У 2016 році
станом на 01.11.2016р. на чергу було зареєстровано 4 позичальника
відповідно поданих заяв на суму 600 тис. грн.. Отримали кредит 2
позичальника на суму 329 тис. грн, (1 - на реконструкцію на суму 149 тис.
грн.; 1 - на придбання житла на суму 180 тис. грн.). На виконання даної
Програми з спеціального фонду Котелевського районного бюджету надано
кредитів на суму 100 тис.грн.
Програми, які приймаються районною радою, їх фінансова частина в
обов’язковому порядку розглядалися постійними комісіями.
В цілому на виконання заходів по програмах станом на 01.12.2016 року
спрямовано 2667810 грн.
З метою виконання поставлених завдань у ході пленарних засідань за
звітний період прийнято також 17 рішень про внесення змін до бюджету і
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затвердження звіту про його виконання у 2016 році,11 - що стосуються
діяльності районної ради, заслухано звіти про роботу двох керівників
комунальних закладів Котелевської районної ради.
30 рішень та 5 розпоряджень районної ради стосувались управління
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл і селищ району.
Основні з них: інвентаризація нерухомого майна, уточнення переліку
об’єктів, створення єдиного банку даних комунального майна, створення
комунальних закладів та приведення у відповідність до вимог чинного
законодавства статутів установ та організацій, що належать до спільної
власності, надання дозволів на оренду та інші. На даний час в спільній
власності перебуває 72 об’єкти. За функціональною належністю це
здебільшого об’єкти соціально-культурного призначення, зокрема установ
охорони здоров’я -32, 19 – освіти, по 6 культури і соціального захисту
населення та інш.
Використання комунальної власності забезпечується відповідно до
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Порядку
передачі майна, що належить до спільної власності територіальних громад
сіл і селищ Котелевського району та інших нормативно-правових актів.
За поданням відділу управління комунальним майном, районна рада
надала дозволи на оренду нежитлових приміщень більше 2000 м кв.
бюджетним установам, організаціям, підприємствам, за їх оренду отримано
55000 грн., з них 16500 грн. перераховано в районний бюджет. В ході
оптимізації мережі закладів освіти утворено Ковалевський НВК «Казка»,
Малорублівський НВК «Перлинка», Михайлівськоперший ДНЗ «Маячок».
Виготовлена технічна документація та правовстановлюючі документи на
об’єкт спільної власності за адресою вул. Полтавський шлях 221 смт.
Котельва. З метою забезпечення надання жителям району кваліфікованої
медичної допомоги придбано для лікарів ЦРЛ дві службові квартири.
Проведено поточні ремонти будівель, що стоять на балансі відділу
управління комунальним майном на суму 117 000 грн. – підрядними
організаціями 4300 грн. – власними силами, придбано послуг та матеріалів на
суму більше 2700 грн., впорядковано та здано архів ліквідованого КЗ
«Архітектурна бюро Котелевського району». Водночас набута практика з
урахуванням вкрай недосконалою законодавчою та нормативною базою не
дозволяє ефективно і в повному обсязі вирішувати майнові питання.
Основним стримуючим фактором є відсутність до цього часу ЗУ «Про
комунальну власність».
Також районна рада прийняла ряд звернень до органів і посадовців
центральної влади. Загалом депутати підтримали 8 звернень до Президента
України, Верховної Ради, Уряду, Полтавської обласної ради з проблемних
питань, зокрема, - внесення змін до Податкового та Бюджетного кодексів,
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,
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відсутності зрушень в напрямку децентралізації влади та необхідності зміни
Уряду, стосовно фінансування державних програм та пільг, про реалізацію
Угоди «Про співробітництво між ПАТ „Укргазвидобування“, Полтавською
облдержадміністрацією та Полтавською обласною радою у розвитку
нафтогазового комплексу та соціальної інфраструктури населених пунктів
Полтавської області», про недопущення проведення виборів на окупованій
частині Донбасу, про зупинення руху російського транспорту на території
України.
В діяльності органу місцевого самоврядування особливої ваги набуває
питання якісної організації роботи постійних комісій районної ради.
Адже саме на засіданнях постійних комісій депутати опрацьовують проекти
програм та рішень, здійснюють контроль за їх виконанням, готують
відповідні висновки та рекомендації про зміни чи доповнення.
Активну участь у формуванні бюджетного процесу району бере
постійна комісія районної ради з питань бюджету і фінансів та соціальноекономічного розвитку (голова комісії Гребінник С.І.).
Комісією напрацьований чіткий механізм погодження питань, що
стосуються внесення змін до бюджету, затвердження та відстеження
реалізації районних програм та інші питання. Це, в свою чергу, дає
можливість оперативно направляти кошти на вирішення соціальних потреб.
Засідання проходять зважено, відкрито, гласно, з дотриманням норм чинного
законодавства, про що свідчать проведені 11 засідань, на яких розглянуто 149
питань.
Хочу також відзначити постійну тісну співпрацю комісії із фінансовим
управлінням райдержадміністрації, практику залучення до обговорення
бюджетних
питань
керівників
інших
структурних
підрозділів
райдержадміністрації, селищного та сільських голів. Злагодженість дій у
фінансових питаннях дали можливість своєчасно прийняти районний бюджет
на 2016 рік. Ним, зокрема, передбачено видатки на: освіту в сумі -32 837 654
грн., охорону здоров`я - 11 822 300 грн., соціальний захист та соціальне
забезпечення – 61 892 698 грн., культуру - 4 190 000
грн., фізичну
культуру і спорт – 191 700 грн.
Відповідно до пропозицій депутатів, при внесенні змін до районного
бюджету на поточний рік розподілено понад 7 100 802 грн. вільного залишку
та коштів від перевиконання дохідної частини районного бюджету.
Зокрема, освітній галузі додатково було виділено коштів на суму 1 576 500
грн., які спрямовані на заробітну плату, продукти харчування, придбання
підручників, реконструкцію газових котелень шкіл району, придбання
шкільного автобуса, ремонту даху та ін.;
- охороні здоров`я виділено
2 880 639 грн. на заробітну плату,
медикаменти, продукти харчування, утримання установ охорони здоров’я,
придбання та ремонт медобладнання, придбання житла, капремонт
приміщення ЦРЛ;
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- соціальному захисту спрямовано 329 450 грн. на одноразову допомогу
громадянам, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях, допомогу
учасникам АТО та членам їх сімей, фінансування громадських робіт,
компенсацію на пільговий проїзд;
- культурі надано 626 232 грн. на капітальний ремонт та проведення
заходів;
- фізичній культурі і спорту -166000 грн. на капітальний ремонт, заходи з
фізичної культури;
- також виділено 2667810 грн. на виконання районних програм.
До бюджету Котелевського району на 01 грудня надійшло всього доходів по
загальному фонду
153 336 584 грн.
Обсяг доходів без урахування
міжбюджетних трансфертів складає 55 757 748 грн., що більше проти
відповідного періоду минулого року на 18 474 023 грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку громади виділено
кошти в сумі 4265500 грн.
2271756 грн. – це кошти ГПУ «Полтавагазвидобування» виділені для
розвитку інфраструктури району.
З обласного бюджету отримано додаткову дотацію в сумі 1275354 грн.
По найбільш бюджетоутворюючому податку – податку на доходи фізичних
осіб до бюджету району надійшло 26 909 107 грн., або 119,9 відсотка до
плану.
Стабільною
основою
фінансової
бази
органів
місцевого
самоврядування є плата за землю, яка стовідсотково зараховується до
бюджетів сільських рад. Від даних надходжень залежить фінансування
власних повноважень органів місцевого самоврядування, тобто реалізація
програм місцевого значення.
В цілому по платі за землю мобілізовано до бюджету району 13 794 205
грн., або 105,4 відсотка до плану за 11 місяців поточного року.
Що стосується видатків, то протягом звітного періоду при фінансуванні
бюджетних установ основний акцент було зроблено на забезпечення виплати
заробітної плати, оплату енергоносіїв, харчування, медикаментів, інших
захищених статей видатків. Всього за 11 місяців поточного року видатки
загального фонду району склали 129 784 045 грн., що складає 84,5 відсотка
до уточненого плану і більше проти відповідного періоду минулого року на
33 142 031 грн.
Розгляд фінансових питань депутатами проходив зважено і принципово.
В цілому у звітному періоді постійна комісія працювала злагоджено,
професійно, відповідально. ЇЇ члени активно виступали на пленарних
засіданнях, піднімаючи важливі питання життєдіяльності району.
Постійна комісія районної ради із соціальної і гуманітарної сфери
молодіжної політики, спорту та туризму ( голова Кравченко Г.І. – ) провела
9 засідань, розглянула 125 питань, які спрямовані на розвиток гуманітарної
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сфери, роботу закладів освіти та культури, медичних установ, контролювала
виконання галузевих програм.
На членів постійної комісії районної ради покладено відповідальність
за прийняття Програм, спрямованих на розвиток охорони здоров’я та
соціального захисту населення. Для вирішення назрілої проблеми
забезпечення
кваліфікованими лікарями лікувально-профілактичних
закладів району, на виконання районної Програми забезпечення службовим
житлом медичних працівників з вищою медичною освітою на 2014 – 2016
роки придбано 2 квартири для лікарів. Також у звітному періоді постійною
комісією підтримано та внесено зміни до Районної цільової соціальної
програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки для
забезпечення здійснення туберкулінодіагностики дитячого населення.
Додаткові кошти з місцевого бюджету в сумі 717,6 тис. грн. надійшли на
капітальні та поточні ремонти амбулаторій загальної практики-сімейної
медицини та фельдшерсько – акушерських пунктів, придбання медикаментів
та забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів.
З
метою
вирішення
питання
матеріальної
підтримки
військовослужбовців мобілізованих на захист незалежності, територіальної
цілісності та суверенітету України внесено доповнення до Програми
підтримки соціально-вразливих верств населення Котелевського району на
2011-2015 роки «Турбота».
В районі забезпечується виконання державних, обласних та районних
програм щодо соціального захисту інвалідів. 33 особи надають соціальні
послуги інвалідам 1 та 2 групи та особам, які досягли 80-річного віку. В 2016
році використано 53,0 тис. грн.
На утримання територіального центру надання соціальних послуг
Котелевського району у 2016 році затверджено кошторис в сумі 4175,159 тис.
грн. В тому числі з районного бюджету виділено 3300,00 тис. грн., субвенції
з загального фонду селищного, сільських бюджетів – 876,159 тис. грн.
Кошти покрили видатки на
забезпечення фінансування розвитку та
зміцнення матеріально-технічної бази, покращення якості надання
соціальних послуг, оплату праці працівників територіального центру ( в
.тому числі капітальний ремонт покрівлі котельні філії відділення
стаціонарного догляду с. В.Рублівка – 97,058 тис. грн., перехід на
альтернативні види палива в філії відділення стаціонарного догляду
с.В.Рублівка - 200,0 тис. грн.)
У своїй роботі комісія співпрацює з районної ветеранською
організацією, селищною та сільськими радами, центральною районною
лікарнею, КЗ «Котелевський ЦПМСД», управлінням праці і соціального
захисту населення райдержадміністрації, територіальним центром надання
соціальних послуг Котелевського району та іншими організаціями.
Надання якісної медичної допомоги неможливе без сучасного
діагностичного та лікувального обладнання. Рентгенобладнання центральної
районної лікарні вже давно застаріло, але вирішити дану проблему на
районному рівні неможливо, бо його вартість складає майже половину
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коштів, що виділяються на рік на утримання галузі. Проблемним є питання
забезпечення санітарним автотранспортом центральної районної лікарні,
центрів первинної медико-санітарної допомоги.
Члени нашої комісії протягом звітного періоду були активними,
відповідальними і небайдужими до всього, що відбувається в територіальних
громадах району, пропонували на розгляд ради важливі питання, пропозиції
та запити і саме завдяки цьому вдалося вирішити деякі проблеми в
освітянській та культурній сферах району.
Головними завданнями, на виконання яких спрямовувала свою
діяльність освітня галузь району у 2015-2016 роках, були реформування
системи освіти району, її модернізація, приведення у відповідність до нових
освітніх стандартів.
Мережу загальноосвітніх
навчальних
закладів на 2016-2017
навчальний рік складали: 12 загальноосвітніх навчально-виховних закладів (1
гімназія, 7 - ЗОШ І-ІІІ ступенів, 1 - ЗОШ І ступеня), 3 – НВК (школадошкільний навчальний заклад) де навчається 1865 учнів.
У 2016 році розширено мережу дошкільних навчальних закладів - відкрито
два дошкільні навчальні заклади при Малорублівській та Ковалевській
школах, які на даний час реорганізовано у навчально-виховні комплекси, що
об’єднують школу та дошкільний заклад. Працює один позашкільний
заклад—Будинок дитячої та юнацької творчості в якому розширено мережу
гуртків малою академією наук по різних секціях.
Здійснюється робота щодо забезпечення учнів підручниками та
навчальними посібниками, середньо-районний відсоток забезпечення
становить - 97. Відповідно листа МОН №1/9-568 від 26.11.15 року
першочергово забезпечені підручниками учні пільгових категорій із числа
дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування.
Районом одним з перших у області закуплено всі підручники для учнів 4-х, 7х класів за рахунок коштів місцевого бюджету та освітньої субвенції.
У всіх загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах організовано
гаряче харчування дітей у власних їдальнях, зокрема безкоштовними обідами
у школах забезпечені: діти-сироти та позбавлені батьківського піклування,
усі діти з малозабезпечених сімей, діти учасників АТО; у дошкільних
навчальних закладах району діти перелічених вище категорій харчуються
безкоштовно, а з багатодітних сімей сплачують 50% від повної вартості
харчодня.
На виконання районної Програми роботи з обдарованою молоддю на 20162020 роки в районі запроваджено систему морального та матеріального
заохочення обдарованих учнів та вчителів, які з ними працюють:
- у 2016 році на святі Останнього дзвінка районну премію для обдарованих
дітей та учнівської молоді у розмірі 300 грн. було вручено 41 учню, команді
та колективу.
- з метою стимулювання праці вчителя у жовтні 2016 року до Дня
працівників освіти вручені премії імені А.С.Макаренка у розмірі 1500 грн.
вчителю української мови та літератури Котелевської гімназії № 1 імені С.А.
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Ковпака Чекіній Т.Я. та музичному керівнику дошкільного навчального
закладу (ясла-сад) «Пролісок» Бугрій М.В.
На виконання районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на
період до 2019 року в цьому році охоплено оздоровленням 1038 дітей. З них
157 дітей за частковою оплатою вартості путівок, 163 – безкоштовно.
Відпочинковими формами охоплено 653 учні, з них 469 учнів пільгових
категорій.
Значна робота проведена щодо зміцнення матеріально-технічної бази
навчальних закладів та освітніх установ району.
З січня 2015 року дошкільні установи фінансуються з районного
бюджету, на 2016 рік цифра на дошкілля становить 7млн 920 тисяч гривень,
крім того додатково виділено: 70,0 тисяч гривень для придбання основних
засобів, 25,0 тисяч на придбання іграшок, 12,0 тисяч гривень для завершення
ремонтних робіт по ДНЗ «Перлинка».
Селищною та сільськими радами на дошкільні навчальні заклади
виділено: 1142,60 тис. грн. (на заробітну плату, енергоносії, утримання,
облаштування закладів та ремонт приміщень дошкільних груп).
Фінансування загальноосвітніх шкіл району здійснюється за кошти
субвенції з державного бюджету, але неможливе без допомоги органів
місцевого самоврядування, зокрема: 1255,20 тис. грн. (на заробітну плату,
парти, шкільні меблі, мотокоси, господарчі товари, встановлення вікон,
придбання посуду та інше);
З державного бюджету надійшла субвенція місцевим бюджетам на
здійснення заходів соціально-економічного розвитку у розмірі 4 млн. 265,5
тисяч грн. на Енергозберігаючі заходи по заміні вікон та дверей, ремонту
покрівлі, огорожі навчальних закладів,
придбання мультимедійних
навчальних комплексів.
Додатково на розвиток та утримання загальноосвітніх навчальних
закладів протягом 2016 року районною радою було виділено 1465,60 тис. грн.
- 98,0 тисяч гривень для співфінансування при використанні коштів
державної субвенції;
- 106,0 тисяч гривень на харчування учнів пільгової категорії в т.ч. дітей
військовослужбовців, учасників АТО;
- 750 тисяч гривень для придбання, реєстрацію шкільного автобуса;
- 148,5 тисяч гривень на виконання районної програми оздоровлення;
- 150,0 тисяч гривень для проведення енергозберігаючих заходів по заміні
вікон та дверей Ковалевського НВК «Казка»;
- 96,0 тисяч гривень на послуги по підготовці до опалювального періоду
(повірку лічильників, димоходів та вентиляційних люків, інше);
- 35,0 тисяч гривень для завершення ремонту надвірного туалету
Котелевської ЗОШ №4;
- 30,0 тисяч гривень для завершення ремонту Будинку дитячої та юнацької
творчості та ремонтних робіт по райметодкабінету;
- 20,0 тисяч гривень для встановлення ліцензованого програмного
забезпечення;
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- 25,0 тисяч гривень для придбання господарських товарів;
- 7,1 тисяч гривень для встановлення енергозберігаючих плафонів з лампами
у спортивному залі Котелевської гімназії №1 імені С.А.Ковпака.
З метою залучення різних груп населення до регулярних та
повноцінних занять фізичною культурою і спортом, забезпечення
будівництва сучасних
спортивних споруд, сприяння соціальноекономічному розвитку району та поліпшення стану здоров’я всіх верств
населення прийнято районну Програму розвитку фізичної культури і спорту
на 2013-2016 роки. Радує те, що зріс рівень спортивної майстерності
футбольних дитячо-юнацьких команд, високі результати демонструють
спортсмени з настільного тенісу, кікбоксінгу та решта команд району. Також
в цьому році приймали участь в районних та обласних змаганнях юні
баскетболісти, та волейболісти. Фінансування спортсменів проводиться за
рахунок районного бюджету, та субвенцій селищної ради та сільських рад.
Також підтримують спортсменів сільськогосподарські підприємства: ТОВ
агрофірма „ Маяк ”, СВК „ Батьківщина ”, СТОВ „ Скіф ”, ТОВ „ Зоря ”, СК
„ Дружба”, ФГ „ Млин ”.
На балансі ДЮСШ „ Юність ” знаходиться майданчик зі штучним
покриттям розташований на стадіоні „ Колос ”, вулиця Маяковського,5. В
цьому році на придбання огорожі із хвірткою було виділено Котелевською
районною радою кошти в сумі 120000 грн. За звітній період матеріальна
база спортивного комплексу Котелевського району (за браком фінансування)
поповнюється в основному за рахунок спонсорів та сільськогосподарських
товаровиробників.
Депутати всіх рівнів Котелевського району взяли участь у Обласній
спартакіаді серед осіб місцевого самоврядування, де зайняли 2 місце з міні –
футболу.
Молодь зацікавлена у створенні умов для розвитку та відпочинку. Так
влітку молодими активістами було організовано суботник, на якому
прибирали берег річки Ворскла та центральний пляж. Встановили зонти від
сонця, ящики для сміття, розчистили та привели у відповідний стан
площадки для пляжного футболу та волейболу.
Не обминули увагою і питання про надання волонтерської допомоги та
забезпечення моральної та фінансової підтримки військовослужбовцям,
призваних по мобілізації для захисту незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України і членам їх сімей.
В 2016 році виплачена матеріальна допомога з районного бюджету:
- 52 сім’ям та громадянам, що опинилися в скрутних життєвих обставинах на
суму 78,9 тис. грн. (передбачалося Програмою 30.0 тис. грн.);
- 159 учасникам бойових дій, що брали участь в антитерористичній операції на
пільговий проїзд та безкоштовне проходження медичних оглядів (1000 грн.
кожному) на суму 159 тис. грн. (передбачалося 100 тис. грн.);
- грошова допомога двом дітям, батьки яких брали участь в АТО та смерть
яких пов’язана з виконання обов’язків військової служби, проходженням
військової служби та захистом Батьківщини 24 тис. грн.;
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- на поховання одиноких громадян та громадян, що не досягли на день
смерті пенсійного віку, не отримували соціальної допомоги, не працювали і
не перебували на обліку в районному центрі зайнятості 6.8 тис. грн.;
Головними напрямками роботи в галузі культури є створення
максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості,
розкриття здібностей, задоволення духовних та естетичних потреб жителів
району, виховання у котелевців почуття патріотизму до рідного краю,
організація дозвілля, розважальних заходів святкові та вихідні дні,
забезпечення умов для суспільної і культурної самореалізації талановитої
особистості. Станом на 01.12.2016 року мережу закладів культури в
Котелевському районі представляють: дитяча музична школа, районний
будинок культури та 19 клубних закладів, центральна районна та дитяча
бібліотеки, 17 бібліотек-філіалів, музей С.А. Ковпака, Краєзнавчий музей.
Центром естетичного та культурного виховання дітей та молоді в
Котелевському районі є дитяча музична школа. Чисельність учнів школи
становить 330 чоловік. 7 творчих колективів мають звання - 5 «народних» та
2 «зразкових».
На виконання Законів України «Про культуру», «Про охорону культурної
спадщини», «Про охорону археологічної спадщини» розроблена Районна
програма охорони та збереження об’єктів культурної спадщини на 2015-2018
роки. Програма спрямована на вдосконалення організаційних та
матеріально-технічних засад у сфері охорони культурної спадщини
Котелевського району на період до 2018 року.
У 2016 році селищною радою на ремонт, реставрацію та благоустрій
пам’яток історії та мистецтва виділені кошти в сумі 41,7 тис. грн., Деревківсько
сільською радою 7,5 тис. грн., Микілківською сільською радою 15,5 тис. грн.,
Сидоряченсько сільською радою 88,816 тис. грн.
Всього в районі 112 об’єктів культурної спадщини (на державному
обліку 75 пам’яток).
Для поліпшення матеріальної бази закладів культури спільно органами
виконавчої влади, місцевого самоврядування, сільгосппідприємствами у 2016
році проведено ремонт танцювальної зали, заміну вікон на енергозберігаючі
у Великорублівському, ремонт даху Микілківського, спортивної зали
Милорадівського сільських будинків культури. Ремонт приміщення
Шевченківського сільського клубу. Проведено заміну вікон та вхідних
дверей на енергозберігаючі у центральній районній бібліотеці та районній
бібліотеці для дітей, ремонт ганку районної бібліотеки для дітей. Замінено
вікна на енергозберігаючі у Більській та Ковалевській сільських бібліотекахфіліалах. Проведено заміну вікон на енергозберігаючі та ремонт класів у
дитячій музичній школі.
На фінансування сектору культури, спорту і туризму Котелевської РДА у
2016 році виділено з районного бюджету – 5963317грн., в тім числі отримано
субвенцій селищної та сільських рад – 1318355 грн. та додатково з районного
бюджету за рахунок перевиконання загального фонду та вільного залишку
бюджетних коштів – 454962 грн.; Власні надходження спец. фонду - 343642
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грн.( в т.ч. від надання платних послуг -110131грн., батьківська плата за
навчання в ДМШ-187011грн., від оренди -35810грн., благодійні внески 6200грн., на виконання окремих доручень - 4500грн.). Використано всього
коштів – 5693521 грн.
Значні плани і надії покладаються на розвиток в районі інфраструктури
туристичної галузі. В листопаді місяці представляли Котелевський район на
10 Міжрегіональній виставці-турсалоні «Відпочивай на Полтавщині». З
метою зацікавлення та збільшення кількості туристів з інших регіонів
районною радою були виділені кошти в сумі 6,5 тис. грн. на виготовлення
біл-борду. Розвитком туризму та збереженням пам’ятки археології «Більське
городище»
займається
історико-культурний
заповідник
«Більськ»
(комунальна власність Полтавської обласної ради) в 2016 році його відвідало
близько 900 осіб. Фінансування даного закладу з обласного бюджету в
цьому році складало 503 тис. грн.
На контролі залишаються питання щодо належного функціонування
закладів культури і освіти, ефективність та своєчасність використання коштів
субвенцій на розвиток освіти і культури, подальший контроль за реалізацію
затверджених Програм, спрямованих на розвиток загальноосвітніх,
дошкільних, позашкільних, культурних закладів.
Постійна комісія районної ради з питань агропромислового комплексу,
земельних відносин, екології та охорони навколишнього природного
середовища (голова комісії – Бовдир О.В.) провела 8 засідань, постійно
працювала над виконанням Закону України «Про оцінку земель», в частині
затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, які надані у власність громадянам або в оренду
сільськогосподарським виробникам. Затверджено 69 технічних документацій
з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського та
лісогосподарського призначення державної власності СТОВ "Скіф", СВК
"Батьківщина" та фізичним особам. Надано дозволи на розробку технічної
документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок
сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, СТОВ
"Промінь" та ПСП «Ковпаківець». Рекомендовано ТОВ "Зоря" провести
грошову оцінку земель лісового господарства.
Розглянуто хід виконання районної Програми поводження з твердими
побутовими відходами на 2012 - 2018 роки та прийнято рішення забезпечити
організацію і виконання заходів Програми районною державною
адміністрацією, селищною, сільськими радами району.
Зусилля депутатів спрямовувалися на виконання заходів прийнятих в
цьому році двох програм: "Про комплексну Програму охорони
навколишнього середовища Котелевського району на 2016 - 2020 роки" та
"Програму розвитку та підтримки аграрного комплексу Котелевського
району за пріоритетними напрямками на період до 2010 року".
Агропромисловий комплекс району динамічно розвивається, про що
свідчить зростання як валового виробництва, так і продуктивності полів та
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ферм. Район впевнено тримає лідируючі позиції серед районів області за
розвитком тваринництва. В даний час утримується ВРХ- 13,3 тис. голів,
свиней - 8,6 тис. голів, овець - 1883 голови, птиці - 26, 7 тис. голів.
Збільшення поголів'я всіх видів худоби призвело до зростання виробництва
всіх видів тваринницької продукції, а саме яєць на 26 % ( + 894 тис. штук),
молока на 5 % ( +1660 тонн), вирощення м'яса на 2% ( +58 тонн), реалізація
м'яса - на 7% ( + 166 тонн).
Протягом звітного періоду сільськогосподарські підприємства
інвестували близько 62,2 млн. грн. на оновлення машино - тракторного
парку, 91 % цих коштів витрачено на придбання сучасної
високопродуктивної техніки іноземного виробництва. Всього закуплено 58
одиниць сучасної техніки та обладнання.
Головне в діяльності комісії - сприяння розвитку аграрного сектору в
районі. На їх виконання на засіданнях постійної комісії затверджено
"Положення про порядок відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва" та виділено кошти, в сумі 4363,4 тис. грн.,
що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва Ковалевській сільській раді на оплату
послуг з проведення нормативно - грошової оцінки землі с. Стадниця.
Головним завданням для членів комісії залишається прийняття рішень, які б
забезпечили поліпшення роботи сільського господарства і відповідали
відновленню та реалізації соціальних програм на селі, рішень по охороні
навколишнього природного середовища.
Діяльність постійної комісії районної ради з питань законності,
правопорядку, депутатської діяльності та захисту прав громадян (голова
Довгуша В.В.) проводиться згідно затвердженого плану роботи і тісно
пов’язана з діяльністю районної ради.
За звітний період комісія провела 8 засідань, в тім числі: 4 з них
спільні з іншими постійними комісіями. Розглянуто 87 питань, зокрема: про
внесення змін до Регламенту Котелевської районної ради сьомого скликання,
про затвердження Програми правової освіти населення Котелевського
району на 2016-2020 роки,
Положення про помічника – консультанта
депутата Котелевської районної ради, затвердження комплексної Програми
забезпечення проведення заходів мобілізації, оборони та призову на
військову службу до Збройних Сил України в Котелевському районі на 2016 2017 роки, депутатські запити депутатів районної ради.
Комісія слідкує за тим, щоб Регламент районної ради був діючим,
ефективно регулював її роботу. Члени комісії брали активну участь у
розробці та обговоренні змін до Регламенту районної ради, які в подальшому
були винесені на розгляд п'ятої сесії районної ради сьомого скликання від
18.02.2016 року. На засіданні заслухано та рекомендовано внести на розгляд
сесії інформацію керівників правоохоронних органів про стан боротьби із
злочинністю, охорони громадського порядку на території району.
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Постійна комісія попередньо розглядає питання порядку денного,
матеріали і проекти рішень, проекти програм, що вносяться на пленарні
засідання, забезпечує дотримання вимог чинного законодавства, контролює
хід виконання профільних галузевих програм та стан їх фінансування.
На постійному контролі комісії знаходяться:
- Районна комплексна Програма протидії та профілактики злочинності на
2016-2020 роки;
- Програма правової освіти населення району на 2016-2020 роки;
- комплексна Програма забезпечення проведення заходів мобілізації,
оборони та призову на військову службу до Збройних Сил України в
Котелевському районі на 2016 - 2017 роки;
- Програма запобігання виникненню на території Котелевського району
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та
захисту населення у разі їх виникнення на 2016 – 2020 роки;
- Програма сприяння створенню технічного захисту державних
інформаційних ресурсів від незаконного витоку інформації з систем
управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування Котелевського району на 2016 – 2018 роки.
- Регламент Котелевської районної ради сьомого скликання;
- Положення про порядок висвітлення діяльності депутатів Котелевської
районної ради та внесення змін до Регламенту районної ради.
Протягом
звітного
періоду
районною радою розглянуто 17
депутатських запитів, 45 – депутатських звернень, 7 депутатських поданнів.
Комісія приділяла належну увагу розгляду заяв та звернень, які
стосувались питань законності, правопорядку та захисту прав громадян,
виконання власних рішень.
Проаналізувавши стан відвідування депутатами сесій та постійних
комісій встановлено, що в цілому, депутатському корпусу необхідно
покращити стан відвідування засідань постійних комісій, не порушувати
Регламент роботи районної ради сьомого скликання. Проте слід відмітити,
що більшість депутатів з усією відповідальністю ставляться до своїх
депутатських обов’язків, регулярно відвідують засідання постійних комісій
та пленарні засідання, беруть активну участь в обговоренні питань та
підготовці проектів рішень.
В основному, депутати прозвітували перед виборцями за місцем
проживання або у трудових колективах. Комісія також контролює стан
забезпечення депутатів інформаційними матеріалами ради,
надання
можливості депутатам ознайомлюватися з рішеннями ради та іншими
документами, надання їм практичної допомоги з питань депутатської
діяльності. Кожен депутат має змогу ретельно вивчити всі запропоновані
проекти рішень, отримати від фахівців необхідні роз’яснення, а в разі
потреби – внести відповідні зміни.
Всі питання, згідно з планом роботи постійної комісії, були розглянуті.
Вважаю, що постійна комісія працювала відповідально і професійно, а свою
роботу продовжить у цьому ж напрямі.
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Важливу роль у координації роботи ради, прийнятті рішень виконує
дорадчий орган ради – Президія районної ради. При взаємодії з постійними
комісіями проведено 3 засідання, на яких розглянуто 69 питань, опрацьовано
цілий ряд зауважень, пропозицій і доповнень, висловлених у ході
обговорення проектів рішень, прийнятті узгоджених пропозицій, особливо
щодо питань, які викликали зауваження та дискусії депутатів районної ради.
Окремі питання, які виносились на розгляд сесії районної ради, були
попередньо розглянуті президією районної ради.
Відповідно до проведеного аналізу обліку участі депутатів в роботі сесій
районної ради найактивніше на пленарних засіданнях працювали: Бовдир
О.В, Василєв С.І., Гришко С.А., Демченко О.І., Довгуша В.В., Ілюха О.Ю.,
Новік С.О., Сідько В.Г., Сідько Н. П., Чопенко М.М., Гребінник С.І.
Свідченням активності депутатів районної ради є запити та звернення,
висловлені під час пленарних засідань, підтримані всіма депутатами та
направлені до виконавців.
Всі сесійні засідання проходили організовано, відкрито і гласно, із
залученням керівників районних служб, начальників відділів та управлінь
райдержадміністрації, фахівців, сільських, селищних голів, за участі
представників засобів масової інформації, громадськості району.
Хочеться подякувати всім постійним комісіям районної ради, які активно
долучилися до вирішення проблем району, за небайдужість депутатів по
вирішенню того чи іншого питання та сподіваюсь на подальшу таку ж
активну роботу.
Успіхи у соціально-економічному розвитку району прямо залежать від того,
наскільки успішно представницька влада взаємодіє із виконавчою.
Ми об’єднані спільною метою – забезпечувати благополуччя
Котелевщини. Це дає змогу працювати злагоджено, без зайвих амбіцій. Як
показала практика, саме при такому підході вдається знаходити правильні
рішення при розгляді найгостріших проблем життєдіяльності району.
Шановні депутати!
Декілька слів хочу сказати про роботу Координаційної рада з питань
місцевого самоврядування при голові районної ради. Вона безперечно є
ключовим елементом зворотного зв`язку і співпраці районної ради з
органами місцевого самоврядування району.
На засіданнях Координаційної ради спільно з головами селищної та
сільських рад обговорюються актуальні питання реформування місцевого
самоврядування в Україні, напрацьовуються узгоджені підходи до вирішення
проблемних питань соціально-економічного розвитку територіальних громад
та підвищення рівня життя населення району.
На думку членів Координаційної ради така спільна робота сприяє
підвищенню ефективності діяльності органів і посадових осіб місцевого
самоврядування та дієво працює на загальну справу щодо забезпечення
сталого розвитку територіальних громад.
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З метою вироблення узгоджених пропозицій з питань розвитку
місцевого самоврядування, обміну досвідом роботи проведено 6 засідань
Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної
ради, з них 4 – виїзних на базі Деревківської, Більської, Малорублівської та
Микілківської сільської ради. Така форма роботи дозволяє знаходити та
виробляти спільні підходи до розв’язання проблем територіальних громад.
У звітному періоді на засіданнях Координаційної ради розглядались
питання: забезпечення земельними ділянками сільськогосподарського
призначення учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО на
території
Котелевського району, стан фінансування установ освіти,
культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення в 2016 році;
стан матеріально-технічного та кадрового забезпечення центральної районної
лікарні; актуальні питання застосування земельного законодавства в
діяльності органів місцевого самоврядування; спільної роботи відділу
освіти, сім’ї та молоді РДА і органів місцевого самоврядування по розвитку
освіти у сучасних умовах;
роботи селищної та сільських рад по
забезпеченню пожежної безпеки на підконтрольних об’єктах;
стан
виконання бюджету;
особливості та механізм формування місцевих
бюджетів на 2017 рік та ряд інших. Вивчався досвід роботи Деревківської
сільської ради по переведенню опалення бюджетних установ на
твердопаливні котли та досвід Більської сільської ради з питань благоустрою
і санітарного стану на території села.
Координаційною радою приймались рекомендації, що знайшли своє
відображення у подальшій діяльності представницької і виконавчої влади.
Співпраця між владою, громадами, їх представниками у виборчих
органах і суб’єктах господарювання, яких об’єднує налаштованість на
результат стала головною у вирішенні спільних проблем. Вона сприяла і
значному перевиконанню районного бюджету. Селищний і сільські голови
приділяють багато уваги наповненню бюджетів своїх громад. Це дозволяє
вкладати великі кошти у соціально значимі справи. Наприклад, селищна рада
– у ремонт доріг, будівництво глибоководної свердловини та придбання
автомобіля для центральної районної лікарні; Деревківська сільська рада – в
освітлення сіл, дитячий майданчик; Великорублівська – в капітальний
ремонт Будинку культури.
Ще одним прикладом спільної роботи є відкриття двох дитячих садків
у селах Ковалеве та Мала Рублівка. Це стало можливо завдяки співпраці
депутатів Ковалевської та Малорублівської сільських рад, директорів
місцевих шкіл, підтриманих депутатами районної ради.
В сучасних умовах має велике практичне значення і приносить користь
громадам співпраця влади і бізнесу. Свідченням цього стали результати
спільних засідань Координаційної влади з питань місцевого самоврядування
при голові районної ради, ради сільськогосподарських товаровиробників та
ради підприємців району. Завдяки взаєморозумінню і узгодженим діям
вдалося придбати дві службові квартири для лікарів ЦРЛ.
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Відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про службу в
органах місцевого самоврядування» в Центрі перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ
і
організацій
здійснювалось
навчання
за
професійними,
тематичними,
короткотерміновими, постійно діючими семінарами.
На базі обласного Центру проходили навчання сільські голови, секретарі,
землевпорядники, бухгалтери сільських рад.
Особливе місце серед напрямів діяльності голови районної ради відведено
організації роботи з розгляду звернень громадян, їх особистого прийому
керівництвом ради. Забезпечуються вимоги діючого законодавства щодо
розгляду звернень громадян, визначені дні прийому громадян головою
районної ради, заступником голови, зокрема, виїзні. Фактично прийом
громадян мною проводиться щоденно.
У переважній більшості випадків жителі району порушували питання
соціального захисту (призначення виплат соціальних допомог, надання
матеріальної допомоги на лікування, матеріальне забезпечення учасників
АТО) та земельних відносин (оформлення державних актів на землю,
розрахунки за здані в оренду земельні паї, індивідуальне землекористування),
підвіз дітей до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів селища;
працевлаштування та нарахування заробітної плати; про благоустрій селища;
про закриття та реорганізацію загальноосвітніх навчальних закладів, надання
допомоги у проведенні ремонту в навчальних закладах району;
За 2016 рік від жителів району надійшло 132 звернення (за 2015 рік - 81), з
них 75 письмових звернень та 57 громадян побувало на особистому прийомі
у керівництва районної ради. До районної ради звернулися: 1- інвалід ВВв, 3
– інваліда І,ІІ групи, 2 – багатодітні сім’ї, сім’ї учасників АТО - 2.Більшість
звернень надійшло від людей пенсійного віку. З загального числа звернень –
надійшло 23 заяви, 19 - звернень (1- анонімне) та 8 - скарг.
Також протягом року було розглянуто 19 колективних звернень.
Службовими особами
місцевого самоврядування об’єктивно і вчасно
перевірялися порушені у зверненнях питання та викладені факти, рішення
приймалися відповідно до чинного законодавства. Термін розгляду звернень
не порушувався, громадяни повідомлялися про наслідки їх розгляду.
Особливо уважно
розглядалися звернення
ветеранів війни і праці,
багатодітних сімей, сім’ям
учасників АТО та інших громадян, що
потребують соціального захисту і підтримки.
Із загального числа звернень - 49 вирішено позитивно, з 81 - дано
роз’яснення, відправлено за належністю -1, відмовлених - немає.
Стан роботи із зверненнями громадян в районній раді розглядався на
апаратній нараді. При вирішенні піднятих у зверненнях громадян питань
районна рада тісно взаємодіє з райдержадміністрацією, керівниками
підприємств, установ і організацій різних форм власності, об’єднаннями
громадян, селищною та сільськими радами.
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З метою надання архівних послуг створено та функціонує КП Трудовий
архів Котелевського району, яке забезпечує збереженість документів з
особового складу та документів тимчасового терміну зберігання.
Всього на зберіганні Трудового архіву 8928 справ. За поточний рік
прийнято на державне зберігання 11 справ Котелевського районного
управління юстиції.
Протягом 2016 року до Трудового архіву надійшло 177 звернень:
особистого прийому громадян 156 звернень - звернення жителів
Котелевського, Гадяцького, Зіньківського району, а також Вінницької,
Рівенської, Сумської областей, міст Полтави, Комсомольська, Краматорська;
юридичних і фізичних осіб з питань наведення довідок 21 звернення. Запити звернень, щодо підтвердження періоду роботи в тій чи іншій
організації та надання архівних довідок щодо вироблених вихододнів та
нарахованої заробітної плати за визначені роки, архівні витяги, копії.
Відповідно до встановлених Законом України термінів заявникам та
Пенсійним фондам, установам, організаціям, директором Трудового архіву з
початку 2016 року виготовлено 300 архівних довідок, архівних витягів, копій.
Чутівським об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України
Полтавської області проведено 3 перевірки достовірності даних архівних
довідок виданих Трудовим архівом.
Прийом громадян проводиться щоденно, при їх зверненні.
Забезпечується належний облік, упорядкування, зберігання, переміщення
документів в архівосховищі. На даний час Трудовий архів потребує
розширення.
Відповідно до статті 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» на виконавчий апарат ради покладено організаційне, правове,
інформаційне та аналітичне забезпечення її діяльності.
Працівники виконавчого апарату в повному обсязі забезпечували
організаційну підготовку сесій, президії, постійних комісій, нарад, інших
заходів, брали активну участь у опрацюванні різноманітних законопроектів
та інших нормативних документів, забезпечували систематичне та
оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність районної
ради.
Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної
інформації» в раді розроблено порядок подачі запитів на інформацію, їх
форми, закріплено відповідальних працівників. Загалом за цей час
працівниками виконавчого апарату районної ради опрацьовано 6
інформаційних запитів про доступ до публічної інформації, що були
розглянуті у встановлені законом терміни.
Усі проекти рішень, що готуються до розгляду на сесіях районної ради,
оприлюднюються в рубриці «Матеріали до наступної сесії» офіційного сайту
Котелевської РДА. Після прийняття на пленарних засіданнях ради та
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підписання головою ради, рішення оприлюднюються на сайті в рубриці
«Рішення районної ради». Працівники надавали також консультативнометодичну і практичну допомогу посадовим особам сільських, селищної рад.
Значна увага приділяється здійсненню заходів щодо запобігання і протидії
корупції серед працівників апарату районної ради. На контролі питання
декларування майна, доходів, витрат і зобов’язання фінансового характеру
працівниками та депутатами районної ради; дотримання вимог законодавства
щодо врегулювання конфлікту інтересів; проводяться організаційні та
роз’яснювальні роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції. Також
вживаються заходи щодо виконання вимог Закону України «Про очищення
влади».
За цей період до Котелевської районної ради надійшло 1164 вхідних
документів, направлено в різні установи, підприємства, організації 1056
вихідних документів. Виконавчим апаратом вживалися заходи щодо їх
своєчасного виконання. За звітний період в межах повноважень мною видано
244 розпорядження.
Робота ради проводиться відкрито і гласно, для спілкування депутатів та
керівництва районної ради з виборцями налагоджена взаємодія з редакцією
районної газети «Народна трибуна». У розділі «Самоврядування», на сайті
Котелевської райдержадміністрації, розміщується інформація про роботу
районної ради сьомого скликання. Систематично надається інформація про
пленарні засідання ради, розміщуються проекти та рішення сесій,
висвітлюються події, які відбуваються в районі.
Районна рада відкрита для спілкування, дискусій, об’єктивних
зауважень та ділових пропозицій. Налагоджена співпраця між владою,
громадами, депутатами різних рівнів є одним із інструментів суттєвого
розширення можливостей пошуку коштів для вирішення спільних проблем.
Скажімо поєднання зусиль депутата Полтавської обласної ради Коросташова
О. Г. і народного депутата України Бублика Ю.В. дало практичний результат
– залучення з Державного бюджету близько 5 млн. грн. для заміни вікон на
енергозберігаючі в навчальних закладах району, а виділені кошти з
обласного бюджету 3 млн. грн. дали змогу почати буріння нової свердловини
для забезпечення водою жителів селища в мікрорайоні СВК «Батьківщина».
Районна рада також підтримує плідну співпрацю із громадськими
організаціями. Завжди дослухається до актуальних пропозицій районної
ветеранської організаціії, громадського товариства «Союз Чорнобиль
Україна», осередку всеукраїнської організація інвалідів «Союз організації
інвалідів України», учасників АТО .
Одним із важливих напрямків роботи є співпраця саме із ветеранською
організацією, оскільки вважаємо за необхідність враховувати думку
небайдужих людей із величезним життєвим досвідом, підтримувати
ветеранів району, намагаючись зробити їх життя більш комфортним.
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З цією метою проводяться заходи з ветеранським активом район,у також
надається підтримка в організації та проведені різних заходів, відзначення
визначних дат. На сьогодні вже традиційними стали вітання ветеранівювілярів району .
На фінансову підтримку громадських організацій ветеранів та інвалідів, що
діють в районі виділяються кошти з районного бюджету:
- громадська організація ветеранів району - 21.0 тис. грн. ;
- на забезпечення діяльності громадської організації - місцевий осередок
всеукраїнської організація інвалідів «Союз організації інвалідів України»
виділено з районного бюджету 10,0 тис. грн., Котелевською селищною радою
5.0 тис. грн., Козлівщинською, Деревківською, Ковалевською сільськими
радами по 2.0 тис. грн., які використані на придбання туристичного
обладнання, надання матеріальної допомоги інвалідам та проведення
оздоровчих заходів;
- на відзначення 26 квітня та 14 грудня, вшанування ліквідаторів аварії на
ЧАЕС, надання матеріальної допомоги особам, що мають статус
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, на відзначення 30-ї річниці аварії на
Чорнобильській Атомній Станції – 54.0 тис. грн. з районного бюджету та 32
інвалідам-чорнобильцям, дітям дошкільного віку та особам, що мають статус
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС з бюджетів сільських рад – 18,0 тис.
грн.
Інформація про діяльність Котелевської районної ради є доступною для
жителів району. На всі засідання та інші заходи, що відбуваються в районній
раді, запрошуються представники засобів масової інформації та
громадськості.
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачена
вертикаль підпорядкування однієї ради іншій, і це є базисом місцевого
самоврядування. На перший план виходять спільні інтереси територіальних
громад та їх представницьких органів різних рівнів. Тому і співпрацю із
сільськими, селищними радами ми будуємо на взаємопорозумінні, спільних
інтересах, обов'язках і відповідальності перед виборцями.
За звітний період побував з робочими поїздками в усіх сільських радах, у
ході яких ознайомився із станом справ територіальних громад району та
сприяв вирішенню проблемних питань.
У 2016 році брав участь у проведенні загальних зборів громадян за місцем
проживання у 12-ти селах району, привітав зі святом - Днем села мешканців
14 населених пунктів.
За період перебування на посаді голови районної ради багато зусиль доклав
для розвитку місцевого самоврядування.
Саме тому активно підтримував і підтримую проведення реформування
місцевого самоврядування з метою децентралізації влади. З тим, щоб
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передати повноваження на місця і фінансові інструменти для реалізації цих
повноважень, чітко розмежувати повноваження між органами місцевого
самоврядування й органами виконавчої влади за принципом субсидіарності,
визначити механізми відповідальності органів місцевого самоврядування
перед виборцями і перед державою.
5 лютого 2015 року Президент України підписав Закон України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад». Ефективність реформи
залежить від активності громад. Об’єднання територіальних громад має
виходити від громад з урахуванням Методики формування спроможних
територіальних громад. Оскільки все, що штучно створюється є
недієздатним, тому необхідним є те, щоб громади самостійно визначили
шляхи свого об’єднання. Спільно з райдержадміністрацією було
організовано поїздки голів районної ради та райдержадміністрації разом з
селищним та сільськими головами до Білоцерківської об’єднаної
територіальної громади Великобагачанського району та Шишацької
об’єднаної територіальної громади Шишацького району з метою вивчення
практичного досвіду створення об’єднаних територіальних громад.
Звертаюсь до вас, шановні депутати, в складі районної ради ви представляєте
територіальні громади району. Не стійте осторонь цього питання,
зустрічайтеся із своїми виборцями, почуйте їх думку і висловіть, пам’ятаючи,
що головним залишається принцип добровільності.
Завершуючи свій виступ, хотів би сказати, що районна рада і я особисто
завжди відкритий для спілкування, дискусій, об’єктивних зауважень та
ділових пропозицій.
Переконаний, якщо ми з вами будуємо громадянське суспільство, то повинні
прозоро і з розумінням ставитись до найбільш проблемних питань, які
потрібно вирішувати у межах наших компетенцій.
Шановні колеги!

Аналізуючи діяльність можна зробити висновок, що ми повинні
продовжити роботу над нашими вдалими проектами та ініціативами, а
позитивні досягнення посилити новими результатами.
Цих заходів необхідно вжити для того, аби подальша діяльність ради була ще
більш ефективнішою. Попереду нас чекає чимало роботи, за яку
депутатський корпус готовий взятися. При цьому, ми розуміємо всю
відповідальність перед громадою району за кожне наше рішення чи
ініціативу.
Найбільшу вдячність висловлюю громаді району – за довіру, розуміння
спільних проблем, конструктивну критику і, в той же час, підтримку наших
починань. Адже всі ми знаємо, що авторитет влади залежить від реального
прагнення виражати і захищати інтереси людей і конкретних результатів
щодо покращення їх життя.
В країні, нажаль, продовжується неоголошена війна і на сході гинуть наші
хлопці.
Хочу
подякувати
нашим
волонтерам,
керівникам
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сільськогосподарських товариств, всім небайдужим, хто допомагає нашим
землякам в зоні АТО.
За оперативність і злагодженість у роботі, хочу ще раз подякувати всім
депутатам районної ради, керівництву райдержадміністрації, селищному та
сільським головам. Ми продовжимо співпрацювати на засадах партнерства,
відкритості та вироблення взаємоузгоджених позицій, адже всі ми
неодноразово переконувались, що там, де працює єдина команда однодумців
– вирішується багато справ без зайвої метушні та галасу.
Тільки об’єднавши зусилля, на основі взаємної довіри і відповідальності
перед людьми, за підтримки територіальних громад району ми забезпечимо
вирішення найважливіших питань життєдіяльності району.
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