УКРАЇНА
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Р І Ш Е Н Н Я № 516
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43 позачергова сесія 7 скликання
Про звіт голови районної ради

Керуючись приписами ч.2 ст.43, п.17 ч.6 ст.55, ст. 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши звіт голови
районної ради Сокотнюк Т.С. за період роботи з 01 травня 2017 року по 30
квітня 2018 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт голови районної ради Сокотнюк Т.С. за період роботи з 01 травня
2017 року по 30 квітня 2018 року взяти до відома (Додаток 1).
2. Рішення набуває чинності з дня прийняття.

Голова районної ради

Т. Сокотнюк

Додаток 1
до рішення 43 позачергової сесії районної ради
7 скликання від 29.01.2019 р. № 516

Звіт голови Теплицької районної ради про свою діяльність
за період з 01 травня 2017 по 30 квітня 2018 року
Шановні депутати,запрошені!
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає щорічний
звіт голови районної ради про свою діяльність.
Хочу звернути Вашу увагу на те, що моя діяльність, як голови районної ради,
визначається ефективністю роботи колективу представницького органу в
цілому і кожного депутата зокрема.
Сьогодні разом з вами хотіла б проаналізувати, що вдалося зробити у звітному
періоді позитивного і над вирішенням яких проблем необхідно працювати
надалі.
Коротко характеризуючи роботу районної ради, хочу зазначити, що
представницький орган району працював стабільно і послідовно, забезпечуючи
розвиток району за пріоритетними напрямками, вирішуючи поточні питання
життя громадян та сільських громад. Разом із вами ми прагнули організувати її
так, щоб якомога повніше та ефективніше виконувати свої обов’язки,
передбачені чинним законодавством, і головне – компетентно приймати
відповідні рішення.
На мій погляд рада стала більш мобільною, відповідальною, активною у своїй
діяльності.
Матеріально-технічне, інформаційно-аналітичне, організаційне та правове
забезпечення діяльності депутатського корпусу, постійних комісій здійснював
виконавчий апарат районної ради.
Робота районної ради в звітному періоді проводилась відповідно до
затвердженого плану та Регламенту роботи районної ради VII скликання.
Діяльність районної ради охоплювала різні сфери економічного, соціального та
культурного життя району. Ми співпрацювали з районною державною
адміністрацією,
сільськими
радами,
підприємствами,
установами,
громадськими організаціями і завжди прагнули до порозуміння, щоб разом
вирішувати актуальні питання.
Пріоритетними напрямами нашої роботи у 2017 році були:

- прийняття низки районних програм, спрямованих на підвищення соціальноекономічного та культурного розвитку Тепличчини та їх вчасне фінансування;
- залучення інвестицій, інвестиційних проектів;
- удосконалення системи місцевого самоврядування, побудованої на співпраці
територіальних громад, виробників, підприємств та установ;
- забезпечення належного контролю за ефективним управлінням майном, що
знаходиться у спільній власності територіальних громад району та інше.
Для забезпечення виконання вищезазначених напрямів роботи упродовж
звітного періоду було проведено: 11 сесій районної ради, з них: 7 позачергових, що дещо ускладнювало роботу районної ради.
Протягом даного періоду розглянуто 158 питань, ухвалено 156 рішень, у тому
числі щодо:
- формування районного бюджету – 19;
- земельних відносин – 75;
- управління комунальною власністю – 15;
- затвердження районних програм – 17;
- депутатської діяльності і правопорядку – 18;
- затвердження Положень та внесення змін до них – 5;
- кадрових питань – 7.
Звичайно, немає можливості і потреби аналізувати кожне з прийнятих рішень,
але попри різноманітність питань, переважна більшість їх стосувалася
економічного зростання та соціального захисту населення району.
Вважаю, що маємо позитивні напрацювання в організаційному забезпеченні
роботи сесій районної ради. Депутати мають можливість завчасно отримати
необхідні матеріали в повному обсязі. Що забезпечує прозорість дій ради.
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти
рішень заздалегідь розміщуються на сайті районної ради та попередньо
вивчаються та обговорюються на засіданнях постійних комісій. Також на сайті
розміщуються протоколи засідань постійних комісій та сесій районної ради,
результати поіменного голосування оприлюднюються в день голосування
відповідно до діючого законодавства. На пленарні засідання запрошуються
депутати обласної ради, керівники районних служб, начальники відділів та
управлінь районної державної адміністрації, селищний 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.
Звітуючись сьогодні за рік роботи всієї районної ради, хочу відзначити добру
роботу постійних комісій. Постійні комісії надавали велику допомогу у
проведенні сесій районної ради, вони готували і вивчали всі питання, що
вносились на розгляд сесій. Все, що зроблено – це колективна праця депутатів,
постійних комісій, сесійної роботи, виконавчого апарату ради.
Протягом звітного періоду проведено 33 засідання комісій, на яких розглянуто
375 питань.

На сьогодні в раді продовжують працювати 5 постійних комісій, їх діяльність
відіграє надзвичайно важливу роль у підвищенні ефективності роботи
районної ради.
Із загальної кількості проведених засідань лідером за кількістю розглянутих
питань є постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики,
гласності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами
місцевого самоврядування, зміцнення законності та правопорядку. До
складу комісії входить 7 чоловік. За звітний період відбулось 15 засідань
комісії, на яких розглянуто 158 питань.
Голова комісії - Олександр Савлук, який завжди принципово, професійно,
навіть прискіпливо працює над проектами рішень районної ради. Його
небайдужість, активна громадянська позиція є запорукою нашої ефективної
роботи на користь громади.
Постійна комісія з питань бюджету, комунальної власності, економічних
реформ, підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу
Голова комісії Ольга Самойленко, безумовно активна. Відповідно до
регламенту роботи районної ради постійна комісія розглядає проекти рішень з
питань формування, виконання та затвердження районного бюджету, прийняття
та виконання показників програми соціально-економічного розвитку району,
звернення від керівників установ щодо виділення коштів на утримання та ін.
До складу комісії входить 7 депутатів. Депутати цієї комісії є досить
активними, завжди є кворум на засіданнях, яких за звітний період відбулося 11.
Всього розглянуто 98 питань.
Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, регулювання і
реформування земельних відносин, комплексного розвитку населених
пунктів, благоустрою, охорони природи
До складу комісії входить 8 депутатів. Голова комісії – Іван Зублєвич –
досвідчений депутат райради. За звітний період відбулося 6 засідань комісії, на
яких розглянуто 71 питання. Усі депутати цієї комісії є активними.
Комісія з питань освіти, культури, духовного відродження, роботи з
молоддю та спорту
До складу комісії входить 4 депутати. Голова комісії – Вікторія Лайко. За
звітний період відбулося 2 засідання комісії, на яких розглянуто 15 питань.
Голова комісії Вікторії Лайко. Вона надзвичайно активна, бере участь у всіх
районних заходах та в роботі інших постійних комісій.
Комісія з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства,
соціального захисту населення та роботи з ветеранами
До складу комісії входить 5 депутатів. Голова комісії – Людмила Тугай. За
звітний період відбулося 6 засідань комісії, на яких розглянуто 33 питання.
Також хочу відмітити роботу голови комісії Людмили Тугай. Вона теж
активна, бере участь у всіх районних заходах та в роботі інших постійних
комісій, професійно підходить до вирішення галузевих питань.

Слід визнати, що порушень вимог Регламенту у частині роботи постійних
комісій районної ради не було. Заплановані засідання комісій проходили
вчасно, питання, які виносились на пленарні засідання сесій районної ради,
попередньо розглядались і мали відповідний висновок комісій. Водночас прошу
деяких депутатів більш відповідально в подальшому ставитися до своїх
депутатських обов’язків. Адже саме на засіданнях постійних комісій детально
вивчаються, обговорюються запропоновані питання. Тут ви можете внести
суттєві пропозиції та правки до проектів рішень районної ради.
Спільними зусиллями з райдержадміністрацією, сільськими радами нам
вдалося забезпечити реалізацію цілого ряду пріоритетних завдань,
передбачених Програмою економічного і соціального розвитку району на 2017
рік та іншими районними галузевими програмами.
Об’єм робіт, виконаний по району, великий.
Невід’ємною умовою реалізації будь-яких програмних заходів є фінансування,
тобто успішна реалізація бюджетного процесу, що є чи не найголовнішим у
діяльності районної ради. Питання формування бюджету, наповнення дохідної
частини, ефективний розподіл та перерозподіл бюджетних коштів були
присутні на всіх без винятку пленарних засіданнях районної ради. Бюджетні
кошти повинні використовуватись ефективно, адже це надбання кожного
мешканця району.
На сесії районної ради ви заслуховували звіт про виконання районного
бюджету у 2017 році, тому немає потреби детально зупинятися на цьому
питанні.
Я коротко проінформую про те, які були надходження та як розподілялися
кошти районного бюджету по основних галузях.
За звітний період до загального фонду районного бюджету надійшло понад
249 млн. грн., що складає - 102,2% до річного показника. Порівняно з
надходженнями за відповідний період минулого року приріст склав більше
53 млн. грн. або 27,3%. Власних доходів отримано понад 42 млн. грн.
Виконання планових показників складає 116,9 %. З початку 2017 року
отримано кошти субвенцій із державного бюджету на загальну суму 187 млн.
грн., в т.ч. освітньої –майже 45 млн. грн. та медичної – понад 22 млн. грн.
У звітному періоді продовжено практику перерахування субвенцій районному
бюджету із селищної та сільських рад, про що було укладено відповідні угоди
між органами місцевого самоврядування на загальну суму майже 3 млн. грн. За
даний період до районного бюджету отримано вищезазначених субвенцій 2,5
млн. грн.
Це стало вагомою допомогою у покращенні матеріально-технічного
забезпечення установ та закладів комунальної власності району.
Видатки районного бюджету за звітний період проведені
254 млн. грн.
Особлива увага в районі приділялася освітянській галузі.

на суму понад

У 2017- 2018 навчальному році було збережено мережу загальноосвітніх
навчальних закладів в кількості 22 заклади та 2 НВК, в яких здобували освіту
2180 учнів. Функціонували 23 дошкільних навчальних заклади, в яких
здобували освіту 788 вихованців.
Успішно працювали 2 дитячих музичних школи, будинок дитячої творчості,
станція юних техніків та дитячо – юнацька спортивна школа.
За 2017 рік видатки на установи освіти по загальному фонду склали в межах
75,5 млн. грн., що складає - 94,7% до запланованих річних асигнувань.
Крім того, по спеціальному фонду на установи освіти видатки склали - 7,7 млн.
грн.
Ще одна галузь, яка потребує постійної уваги районної влади – це охорона
здоров’я. У 2017 році на різні потреби галузі було профінансовано (загальний
та спеціальний фонд) - майже 35 млн. грн.
Із загальної суми видатки:
- на Теплицьку лікарню планового лікування становлять – 20 млн. грн.,
- на КЗ «Теплицький районний медичний центр первинної медико – санітарної
допомоги» – в межах 15 млн. грн.
В грудні 2017 року ми з вами прийняли рішення щодо закріплення
незавершеного будівництва поліклініки в смт Теплик по вул. Незалежності,2 за
Теплицькою ЛПЛ та надано дозвіл Теплицькій ЛПЛ на право використання І та
ІІ поверхів даного об’єкта незавершеного будівництва. Що сприяло
розташуванню там медичних закладів первинної та вторинної ланок. Відтепер
приміщення поліклініки відповідає всім сучасним вимогам. Крім того, вона
укомплектована необхідним медичним обладнанням та оснащена новими
меблями.
З метою реалізації медичної реформи у нашому районі проходить процес
підписання декларацій між пацієнтами та сімейними лікарями.
Також завершено заходи по реорганізації КЗ «Теплицький РМЦ ПМСД»
шляхом його перетворення в комунальне некомерційне підприємство
«Теплицький ЦПМД» та реорганізації Теплицької ЛПЛ шляхом її перетворення
в комунальне некомерційне підприємство «Теплицька ЦРЛ».
Велика увага районної ради була зосереджена на вирішенні питань
соціального захисту населення. Районною радою затверджена та перебуває на
контролі Комплексна програма соціального захисту населення Теплицького
району на 2017-2020 роки. На зазначені цілі видатки по загальному фонду
бюджету склали в межах 512 тис. грн.
За 2017 рік видатки на соціальний захист населення по загальному фонду
склали майже 117 млн. грн.
Із загальної суми видатки:
- на УПСЗН – 113 млн. грн.;
- на Територіальний центр соціального обслуговування – більше 3 млн. грн.;

- на сектор у справах сім’ї, молоді та спорту – 159 тис. грн.;
- на службу у справах дітей – 20,0 тис. грн.;
- на районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 422 тис. грн.
На утримання установ культури направлено майже 9 млн. грн.
За 2017 рік видатки на галузь фізичної культури та спорту по загальному фонду
склали – 1,2 млн. грн. та по спеціальному фонду – 25,5 тис. грн.
Зрозуміло, що ефективність представницького органу, яким є районна рада,
визначається не кількістю проведених засідань чи ухвалених рішень, а тим,
наскільки ці рішення виважені, відповідають часу і меті та як вони
виконуються.
На звітну дату відділом у Теплицькому районі Головного управління
Держгеокадастру у Вінницькій області учасникам АТО підготовлено 255
викопіювань на земельні ділянки загальною площею 473,58 га для подальшого
подання заяв до Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області
щодо отримання дозволу на відведення земельних ділянок у власність для
ведення особистого селянського господарства.
Згідно вищевказаних викопіювань Головним управлінням Держгеокадастру
у Вінницькій області надано 225 дозволів на виготовлення проектів землеустрою
на загальну площу 415,34 га, 30 заяв знаходиться на розгляді у Головному
управлінні.
Затверджено 153 проекти землеустрою.
Не забезпечено ділянками 9 учасників АТО, з них:1 - по Стражгородській
сільській раді, 2 - по Тополівській сільській раді та 6 - по Теплицькій селищній
раді у зв’язку із відсутністю вільних земельних ділянок на території даних рад.
Крім того, органами місцевого самоврядування із земель комунальної
власності для ведення особистого селянського господарства учасникам АТО
надано 22 ділянки площею 41,27 га.
На сьогодні в районі діють 20 програм, які профінансовано у 2017 році в межах
2 млн.184 тис.грн.
Я впевнена у тому, що депутати районної ради підтримували і надалі будуть
підтримувати прийняття важливих для Теплицького району рішень щодо
фінансування галузевих програм, враховуватимуть ділові пропозиції
представників структурних підрозділів райдержадміністрації.
Одним із пріоритетних напрямків роботи районної ради є забезпечення
належного контролю за ефективністю управління майном, що знаходиться у
спільній власності територіальних громад району.
За звітний період відбулося відчуження об’єктів спільної власності
територіальних громад Теплицького району (майно закладів освіти, культури
та туризму райдержадміністрації, КЗ «ТРМЦ ПМСД») у зв’язку з утворенням
Краснопільської об’єднаної територіальної громади.
Прийнято в об’єкти спільної власності територіальних громад Теплицького
району майновий комплекс Побірської ЗОШ І-ІІ ст.

Протягом звітного періоду районною радою надано 7 дозволів на укладення
договорів оренди та продовження терміну дії договорів оренди і тимчасового
безоплатного користування майном.
У 2017 році були чинними 44 договори оренди, загальна площа орендованих
приміщень складає 7896 кв.м.
Надходження від оренди майна до:
- Теплицького районного бюджету становить: 2017 рік – 18 998 грн.; І
квартал 2018 року – 2 555 грн.;
- На рахунок балансоутримувачів – в межах - 50 086 грн.
Виконавчим апаратом Теплицької районної ради за звітний період підготовлено
25 проектів рішень районної ради, що стосуються питань управління майном
спільної власності територіальних громад Теплицького району. Всі проекти
затверджені на сесіях районної ради.
На 15 обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад районною
радою подано 2 проекти:
- «Покращення побутових умов проживання для одиноких громадян похилого
віку в умовах стаціонарного догляду»;
- «Тепличчина - земля наших предків, для майбутніх нащадків».
Завдячуючи районній державній адміністрації, депутатам районної ради,
органам місцевого самоврядування за підготовку проектів, у 2017 році
переможцями 14 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад
стали 11 проектів із 31-го поданого. Загальна сума коштів, які надійшли в
район з обласного бюджету на реалізацію проектів, склала 1 млн. 900 тис. грн.
Це спільна перемога Теплицького району, це наповнення бюджетів сільських
рад, розбудова соціальної інфраструктури територіальних громад району.
Пріоритетом в моїй роботі на посаді голови районної ради було оперативне та
дієве реагування на звернення жителів району до районної ради. За звітний
період надійшло 46 звернень, з них: 38 письмових та 8 усних. Основні питання:
надання матеріальної допомоги, ремонт доріг, земельні відносини, житлово –
комунальні проблеми, діяльність органів місцевого самоврядування на селі та
інше.
Кожне звернення було детально розглянуто. З питань, вирішення яких
належали до компетенції районної ради, в переважній частині були прийняті
позитивні рішення.
За звітний період до районної ради надійшло 1151 різних документів,
виконавчим апаратом вжиті заходи щодо їх своєчасного виконання. За цей
період підготовлено і відправлено 1149 вихідних документів, мною видано 108
розпоряджень.
В рамках співпраці між районною радою та сільськими радами, працівниками
виконавчого апарату надавалася організаційно – правова допомога з питань

ведення діловодства, кадрової роботи, ведення особових справ, трудових
книжок, оформлення протоколів сесій, засідань постійних комісій та інше.
Також голова районної ради звітує про здійснення державної регуляторної
політики в районній раді. Регуляторна діяльність Теплицької районної ради
здійснюється відповідно до основних принципів державної регуляторної
політики, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності».
Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів районної ради
здійснюється в рамках підготовки та затвердження плану роботи районної ради.
Протягом 2017 року Теплицькою районною радою регуляторні акти не
приймались.
На сьогодні в районній раді діють 7 регуляторних актів.
Повноваження по відстеженню результативності регуляторних актів районної
ради здійснює районна державна адміністрація відповідно до рішення 4 сесії 6
скликання від 15.03.2011р. «Про делегування повноважень районної ради
районній державній адміністрації» № 43.
Протягом звітного періоду до виконавчого апарату районної ради надійшло
118 запитів на інформацію, на які надано відповіді.
Шановні колеги!
Верховною Радою, Президентом, Урядом України впроваджується цілий
ряд реформ - освітня, медична, пенсійна, судова. Вони неоднозначно
сприймаються жителями району – нашими виборцями.
Наше з вами завдання зробити все від нас залежне, щоб спрямувати роботу
на суттєве поліпшення соціального захисту наших громадян, зміцнити
добробут та благополуччя людей. Бо місцевому самоврядуванню тут
відводиться надзвичайно важлива роль.
Користуючись нагодою хочу подякувати депутатам обласної ради, моїм
колегам – депутатам районної ради, сільським головам, працівникам
райдержадміністрації, територіальним підрозділам центральних органів
виконавчої влади, керівникам установ і організацій, працівникам виконавчого
апарату за співпрацю, порозуміння, активну підтримку спільних ініціатив.
Попереду у нас великий обсяг завдань соціально – економічного,
культурного і духовного розвитку району.
Головне – знайти нові підходи і шляхи вирішення наболілих проблем.
Запорукою цьому є тісна співпраця районної ради, районної державної
адміністрації, органів місцевого самоврядування району і, звичайно ж, бажання
всіх депутатів районної ради працювати в ім’я добробуту жителів нашого
району.
Голова районної ради

Т. Сокотнюк

