ЗВІТ
голови Кролевецької районної ради про свою діяльність
Відповідно до пункту 17 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» до уваги депутатів пропонується звіт голови
Кролевецької районної ради про свою діяльність за період з лютого 2012 по
лютий 2013 року.
В основу діяльності районної ради були покладені реалізація положень
Програми Президента України Віктора Федоровича Януковича на 2010-2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»,
Стратегії соціально-економічного розвитку Сумської області на період до 2015
року «Нова Сумщина – 2015», Програма економічного і соціального розвитку
Кролевецького району на 2012 рік та основні напрямки розвитку на 2013-2014
роки, а також об’єднання депутатського корпусу на вирішення проблем району,
злагоджена робота депутатів у постійних комісіях, від чого в значній мірі
залежить результативність роботи районної ради.
Відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» районна рада делегувала районній державній адміністрації передбачені
цим законом повноваження. Тому в районі має місце співпраця органів державної
влади і місцевого самоврядування зокрема в тих питаннях, що стосуються
соціально – економічного розвитку, бюджету, земельних відносин, утримання та
використання об’єктів комунальної власності.
Я продовжував працювати над тим, щоб рада ефективно виконувала свої
повноваження, діяла послідовно, компетентно, завжди відповідально приймала
правові та моральні рішення.
За звітний період нами підготовлено та проведено 9 сесій, в тому числі 2
позачергові, вісімнадцята сесія пройшла в два пленарні засідання, розглянуто 211
питань, прийнято 211 рішень, затверджено 20 районних програм. В додатку 1
наводяться дані про участь депутатів у сесійній роботі районної ради за звітний
період.
Хочу зазначити головне в роботі кожної постійної комісії протягом
звітного періоду (додаток 2), а саме:
Постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів,
планування соціально-економічного розвитку та управління комунальною
власністю проведено 10 засідань.
Пріоритетним напрямом діяльності постійної комісії в звітному періоді було
формування і виконання районного бюджету, внесення змін до бюджету в частині
розподілу вільного залишку, розподілу коштів цільового фонду соціального і
економічного розвитку Кролевецького району, перерозподілу бюджетних
асигнувань в межах розпорядників коштів та управління об’єктами спільної
власності територіальних громад району.
На засіданнях постійної комісії з питань бюджету, фінансів, планування
соціально-економічного розвитку та управління комунальною власністю
розглянуто 93 проектів рішень, з них 38 стосуються управління комунальною
власністю. Крім того на розгляд комісії за звітний період було винесено 94
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клопотання розпорядників коштів – бюджетних установ, сільських рад,
громадський організацій, фізичних та юридичних осіб стосовно виділення
додаткових коштів з районного бюджету, надання пільг зі сплати орендної плати
тощо. Усі клопотання детально опрацьовані, на кожне надано ґрунтовну
відповідь. Саме на цю комісію покладена основна відповідальність за прийняття
рішень економічного спрямування, з питань використання об’єктів спільної
власності територіальних громад району.
Крім того, комісією розглянуті та відпрацьовані всі районні цільові
програми, прийняті районною радою, та інші питання, що стосуються соціальноекономічного розвитку регіону.
На постійному контролі комісія тримала питання використання бюджетних
коштів, виконання рішень районної ради «Про районний бюджет на 2012 рік» та
«Про Програму економічного і соціального розвитку Кролевецького району на
2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 – 2014 роки».
Постійна комісія тісно співпрацює з управлінням економіки, фінансовим
управління районної державної адміністрації та на основі вивчення стану
використання об’єктів права комунальної власності визначає стратегію дій у
цьому напрямі. Є взаєморозуміння і налагоджена співпраця з іншими
структурними підрозділами районної державної адміністрації.
У своїй роботі комісія керувалася принципом не проводити видатки з
районного бюджету до затвердження районною радою уточнених заходів щодо
фінансування комплексних довгострокових програм. Цим самим було
забезпечено контроль за виконанням цільових галузевих програм, запобігання
ручному керуванню фінансовими ресурсами та дотримання принципу відкритості
і прозорості при витрачанні бюджетних коштів.
Постійна комісія з питань промисловості, будівництва, транспорту і
зв’язку, торгового, побутового обслуговування, розвитку підприємництва,
інвестиційної діяльності та житлово-комунального господарства будувала
свою роботу на принципах конструктивізму та послідовності у досягненні
поставлених завдань.
Члени комісії не обмежувались розглядом документів, які надходили у
комісію, а ініціювали підготовку власних проектів рішень. Постійним плановим
питанням комісії було розроблення та контроль за виконанням галузевих програм.
Протягом 2012 року за погодженням з постійною комісією прийнято рішення по
затвердженню Районної програми освітлення сільських населених пунктів
Кролевецького району на 2012-2015 роки, Районної цільової програми
«Підтримка індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2012-2015
роки», Районної цільової програми «Про реалізацію на території Кролевецького
району проекту міжнародної технічної допомоги «Швейцарсько-український
проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO», Програми підтримки
малого та середнього підприємництва у Кролевецькому районі на 2013-2014 роки,
Районної цільової програми зі створення містобудівного кадастру на 2012-2013
роки у Кролевецькому районі, тощо.
За пропозицією постійної комісії, районною радою була проведена
відповідна робота з сільськими радами щодо перерахування коштів у вигляді
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міжбюджетного трансферту у консолідований фонд охорони навколишнього
природного середовища. Депутатами внесені зміни до Комплексної програми
охорони природного навколишнього середовища Кролевецького району до 2015
року, затвердженої рішенням районної ради від 14 квітня 2003 року, затверджено
план заходів та кошторис консолідованого фонду районного бюджету на 2012 рік
на суму 3731,72 грн. на проведення заходів з підтримання гідрологічного режиму
річок Реть та Клевень, регулювання подачі води на зволоження осушувальних
земель. Крім того, депутатами підтримано рішення по передачі коштів районного
консолідованого фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі
48374,30 грн. до спеціального фонду обласного бюджету Сумської області на
виконання плану природоохоронних заходів обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища на 2012 рік в частині перероблення та
знешкодження непридатних і заборонених до застосування пестицидів та
хімічних засобів захисту рослин у Кролевецькому районі.
Практика передачі коштів до консолідованого фонду районного бюджету з
метою фінансування заходів по охороні навколишнього природного середовища
буде продовжуватись й надалі.
Постійна комісія з питань розвитку місцевого самоврядування,
територіального устрою, депутатської діяльності, етики, регламенту,
законності та правопорядку, зв’язків з громадськістю та інформаційної
політики працювала над створенням правових, організаційних умов діяльності
депутатів Кролевецької районної ради. За пропозицією комісії у травні 2012 року
директору Кролевецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, депутату
Кролевецької районної ради шостого скликання Соколовій Елеонорі Павлівні
присвоєне звання «Почесний громадянин Кролевеччини», що є прикладом
депутатської роботи та громадської діяльності.
Протягом 2012 року проведено 8 засідань комісії. Постійна комісія
контролювала хід виконання районної комплексної Програми профілактики
правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Кролевецького району на
2008-2011 роки та затвердила нову програму на 2012-2015 роки, Програми
правової освіти населення Кролевецького району на 2011-2015 роки та Програми
висвітлення в засобах масової інформації району діяльності районної ради та
районної державної адміністрації.
Вживались заходи щодо дотримання норм державної регуляторної політики
в роботі районної ради. З цією метою був підготовлений та затверджений план
діяльності районної ради по підготовці проектів регуляторних актів на 2012 рік.
На офіційному веб-сайті органів влади Кролевецького району
оприлюднюються всі рішення сесій, розпорядження голови районної ради.
Відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», на
засіданні комісії неодноразово розглядались питання щодо здійснення
депутатської діяльності, зокрема нерегулярного ведення особистого прийому
громадян депутатами районної ради на підвідомчих територіях. Не менш
важливим питанням є відсутність окремих депутатів на сесійних засіданнях, а це є
порушенням Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». В зв’язку
з чим, за підписом голови комісії Халецького О.Б. були направлені звернення до
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голів фракцій районної ради щодо детального аналізу здійснення депутатської
діяльності кожним членом
фракції. Як висновок комісія констатує, що
невиконання депутатських повноважень в зв’язку з тим, що депутат працює чи
проживає за межами району не є поважною причиною. Так, у травні місяці
сесією районної ради було затверджено програму забезпечення депутатської
діяльності на 2012-2015 роки, яка спрямована на виконання депутатами своїх
повноважень, зокрема представляти і захищати інтереси відповідної
територіальної громади, виборців свого виборчого округу, брати активну участь у
здійсненні місцевого самоврядування.
Постійна комісія з питань земельних, водних ресурсів, лісового
господарства, екології, довкілля, агропромислового та соціального розвитку
села за звітний період провела 9 засідань.
Постійною комісією розглядались питання про хід виконання комплексної
програми охорони навколишнього природного середовища Кролевецького
району, про використання лісосировинних ресурсів та відновлення лісового
фонду, про передачу земель сільськогосподарського призначення в оренду
шляхом проведення торгів у формі аукціону.
Заслуховувались питання про хід виконання програми «Сільська криниця
на 2008-2015 роки», про районну Програму по виявленню, локалізації та
ліквідації амброзії полинолистої в Кролевецькому районі на 2010-2015 роки.
Також розглянуто питання про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки ТОВ «Рай», про продовження
терміну користування мисливськими угіддями Кролевецької організації
Українського товариства мисливців і рибалок, про ТОВ «Північний ліс», про
заготівлю лікарських рослин.
Було розглянуте питання про діяльність Шосткинського державного
науково – дослідного інституту хімічних продуктів на території Кролевецького
району.
На засіданнях постійної комісії розглядався протокол наради при голові
обласної ради з питання вивезення з території Сумської області непридатних до
використання хімічних засобів захисту рослин (пестицидів) та лист постійної
комісії обласної ради з питань земельних та водних ресурсів, використання надр,
екології, довкілля та лісового господарства по прийняттю рішення сільськими
радами щодо забезпечення справедливої оплати за використання земель
енергетичної системи, які перебувають у комунальній власності. Також
розглянуте рішення п’ятнадцятої сесії обласної ради від 30.03.2012 про кошторис
витрат та план природоохоронних заходів обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища на 2012 рік.
Головним завданням для депутатів 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. Постійна комісія ставить собі за мету
вивчити питання щодо стану справ із заготівель лікарських рослин на території
Кролевецького району.
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Постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді
та спорту протягом звітного періоду провела 7 засідань.
Свою роботу комісія спрямувала на вирішення віднесених до її компетенції
питань щодо сталої роботи, розвитку та збереження мережі дошкільних,
загальноосвітніх навчальних закладів, ефективного функціонування установ
культури, на створення належних умов для здорового способу життя, занять
фізичною культурою населення району, опікувалась проблемами молодіжної
політики.
На членів постійної комісії районної ради покладено відповідальність за
прийняття відповідних програм, спрямованих на розвиток культури, освіти,
спорту, вирішення молодіжних проблем. Адже молоде покоління потребує
цікавого та розвиваючого дозвілля, рівних можливостей фізичного та духовного
розвитку, оздоровлення в літній період. Тому члени постійної комісії
переймаються кожним питанням порядку денного, вносять відповідні пропозиції
та зміни. Серед прийнятих програм, що впливають на розвиток культури, освіти,
сім’ї, молоді та спорту є:
Районна комплексна програма «Освіта Кролевеччини у 2012-2015 роках»,
Районна цільова програма «Дитячі меблі Кролевеччини» на період до 2015 року,
Районна програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2012 рік, районна
програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2012-2016 роки,
Програма розвитку фізичної культури і спорту в Кролевецькому районі на 20122016 роки.
Одним із головних напрямів роботи постійної комісії є контроль за
реалізацією районних цільових програм, що належать до її компетенції.
Слухалися питання про хід виконання наступних районних програм: Районної
комплексної програми «Молодь Кролевеччини» на 2011-2015 роки, Районної
програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, Програми
розвитку олімпійського руху в Кролевецькому районі на 2006-2012 роки та зняття
її з контролю, Районної програми «Освіта Кролевеччини» на 2008-2011 роки та
зняття її з контролю.
Постійною комісією були опрацьовані нові редакції Статутів бюджетних
установ,
зокрема
Кролевецької
районної
бібліотеки,
Майорівської
загальноосвітньої школи І ступеня.
Постійною комісією районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді
та спорту розглядалися питання «Про хід виконання рішення районної ради від
21.10.2011 «Про перспективи розвитку закладів освіти Кролевецького району на
2012-2013 навчальний рік», «Про стан організації харчування в закладах освіти
району та виконання норм харчування вихованців дошкільних навчальних
закладів та учнів загальноосвітніх шкіл району» та інші питання.
У напрямку підтримки творчої та обдарованої молоді, сприянню розвитку
дозвілля молоді, в районі значно активізувалась робота з проведення
різноманітних молодіжних культурно-мистецьких заходів. Співпраця з
молодіжними організаціями, учнівським та студентським самоврядуванням
повинна сприяти процесу реалізації державної молодіжної політики в районі.
Комісія розглянула спільний українсько-польський проект «Нова генерація:
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відкриття молодіжної ініціативи в рамках побратимської співпраці» («NGO2012»), який був затверджений на одинадцятій сесії районної ради 29.02.2012.
За звітний період 9 засідань провела комісія з питань соціального захисту
населення, охорони здоров’я.
Якісний склад комісії, до якого входять медичні працівники та спеціалісти
соціальної сфери, сприяв професійному вирішенню питань щодо розвитку
охорони здоров’я, проблем материнства і дитинства, аналізу стану справ у галузі
охорони здоров’я. Постійна комісія контролює виконання шести районних
програм.
З метою стабілізації ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності
від ВІЛ-інфекції (СНІДУ) комісією здійснювався контроль за виконанням
районної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду
та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2011-2013 роки. При розгляді
програми «Цукровий діабет» на 2011-2013 роки комісія рекомендувала провести
роботу щодо забезпечення у повному обсязі хворих на цукровий діабет інсуліном.
Розглянувши хід виконання районної програми по навчанню молоді району
на базі вищих медичних закладів України на 2009-2015 роки комісія
рекомендувала районній державній адміністрації та центральній районній лікарні
розглянути питання щодо можливості придбання житла для медичних
працівників. В результаті плідної співпраці депутатського корпусу районної ради,
районної державної адміністрації, центральної районної лікарні у липні 2012 року
була прийнята районна програма забезпечення лікарів Кролевецького району
службовим житлом на 2012-2015 роки.
Протягом року постійна комісія контролювала хід виконання районної
цільової програми «Соціальна підтримка осіб з обмеженими фізичними
можливостями на 2009-2015 роки», органами соціального захисту постійно
вивчається контингент дітей-інвалідів, які потребують соціальної реабілітації.
Комісія взаємодіє з управлінням соціального захисту населення районної
державної адміністрації та іншими постійними комісіями районної ради.
У центрі уваги постійної комісії перебувають питання щодо забезпечення у
повному обсязі фінансування видатків на придбання медикаментів для
Кролевецької центральної районної лікарні.
Комісія розглянувши клопотання Кролевецької ЦРЛ від 01.11.2012 року
№ 4247/01-08 щодо передачі майна швидкої медичної допомоги із спільної
власності територіальних громад сіл та міста Кролевецького району до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, з метою
підвищення доступності та поліпшення якості надання екстреної медичної
допомоги населенню району, впровадження нових підходів в організації роботи
закладів екстреної медичної допомоги та їх фінансування, підтримала дане
рішення.
За висновками та рекомендаціями постійної комісії районна рада затвердила
програму зайнятості населення на 2012-2014 роки, Програму фінансової
підтримки громадської організації «Кролевецька районна організація ветеранів
України» на 2012 -2015 роки, програму соціальної підтримки громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій на
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2012-2015 роки, програму фінансової підтримки громадської організації
«Кролевецька районна організація Української спілки ветеранів Афганістану на
2012-2015 роки». За ініціативи постійної комісії на сесії районної ради внесені
зміни, розглянуті питання про хід виконання районної програми «Репродуктивне
здоров’я нації» до 2015 року.
На засіданнях комісії протягом року максимальну кількість питань було
розглянуто та вирішено по центральній районній лікарні, це – повний аналіз
діяльності по кожному відділенню лікарні, перспективи підготовки та
перепідготовки фахівців, зроблено аналіз використання обладнання, придбаного
за останні роки, аналіз клініко-діагностичної та бактеріологічної лабораторії,
аналіз роботи стоматологічної служби, зубопротезного відділення, а також
перспективи створення центру первинної медико-санітарної допомоги, у зв’язку з
чим було створено робочу групу з числа фахівців Кролевецької ЦРЛ, фінансового
управління, районної ради для вивчення досвіду роботи такого центру. Робоча
група детально вивчила дане питання і на дев’ятнадцятій сесії районної ради
прийняте рішення про створення відділення первинної медико-санітарної
допомоги у складі Кролевецької центральної районної лікарні.
На протязі звітного періоду практикувалось проведення спільних засідань
постійних комісій. При підготовці питань на розгляд ради в комісіях обов’язково
проходить їх обговорення і питання виносяться на сесію районної ради тільки
після позитивного висновку комісій. Хотілося б також зазначити, що в комісіях
розглядаються не тільки ті питання, що безпосередньо стосуються профільного
напрямку тієї чи іншої комісії, а й інші питання, які плануються на розгляд сесії.
Кожен депутат має змогу ретельно вивчити всі запропоновані проекти
рішень, отримати від фахівців необхідні роз’яснення, а в разі потреби – внести
відповідні зміни. Обговорення в постійних комісіях ніколи не обмежується
часом, а в разі неузгодженості – питання взагалі знімається.
Присутність відповідальних осіб районної державної адміністрації,
керівників районних підприємств, організацій і установ, виконавчого апарату
районної ради, дає змогу депутатам отримати вичерпне роз’яснення від будьякого керівника районної служби, внести свої пропозиції та зміни до проектів
документів. Це дає змогу будувати роботу комісій на принципах професіоналізму
та відкритості. Але об’єктивні і суб’єктивні причини впливають на те, що не всі
резерви і можливості ради використовуються повною мірою. Нерідко засідання
комісій проводяться при низькій явці депутатів.
Тому я звертаю увагу голів депутатських фракцій і груп, голів постійних
комісій, їх заступників та секретарів на виконання статті 47 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні».
Важливу роль у координації роботи рад виконує дорадчий орган ради –
президія (додаток 3). Засідання президії є обов’язковим перед кожним пленарним
засіданням районної ради. Саме президія затверджує проект порядку денного
пленарного засідання, висловлює узгоджені рекомендації з питань, які
передбачається винести на розгляд сесії, узгоджує осіб, які виступатимуть з
інформаціями. За пропозицією постійних комісій, членів президії додатково
виносяться питання, які необхідно негайно розглянути на сесії районної ради, або
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знімаються з розгляду і виключаються з проекту порядку денного якщо є
недостатньо підготовленими чи недоцільними до розгляду. У звітному періоді
продовжила роботу по вивченню стану справ в галузі охорони здоров’я району
депутатська група, створена рішенням президії районної ради. Спільно з
депутатами профільної комісії районної ради був підготовлений проект рішення, в
якому докладно охарактеризовано стан справ з надання медичної допомоги
населенню району та намічені шляхи покращення якості надання медичних
послуг, який ми з вами і затвердили на п’ятнадцятій сесії районної ради від
30.05.2012 року. Це дало можливість вже до кінця року значно покращити
матеріально-технічну базу центральної районної лікарні, вдалося вирішити
питання забезпечення лікарськими кадрами, знаходиться на завершальному етапі
будівництво шістнадцятиквартирного житлового будинку для лікарів, проведено
комплекс необхідних ремонтних робіт у відділеннях лікарні.
Загалом за звітний період проведено 8 засідань президії районної ради на
яких розглянуто 214 питань.
Протягом звітного періоду виконавчий апарат районної ради планував
роботу так, щоб найефективніше реалізувати депутатські повноваження,
об’єднати депутатів у прагненні максимально врахувати пропозиції виборців,
послідовно і компетентно, із чітким розумінням прав і обов’язків розв’язувати
нагальні проблеми життя району.
Працівниками виконавчого апарату постійно надавалась організаційнометодична допомога депутатам районної ради з питань виконання ними своїх
повноважень. Працівники, закріплені за постійними комісіями, здійснюють збір
та аналіз матеріалів з питань, віднесених до повноважень комісій, готують
відповідні висновки та рекомендації, їх розсилку, допомагають в плануванні
роботи комісій, оформленні документації, узагальнюють необхідну інформацію.
Проекти рішень ради проходять юридичну експертизу у виконавчому
апараті районної ради. Ініціатори розгляду питань до внесення проектів рішень на
розгляд ради обов’язково погоджували їх із заступниками голови районної
державної адміністрації по напрямку діяльності, із зацікавленими установами і
організаціями, посадовими особами виконавчого апарату. Проекти рішень
вносилися розробниками проекту разом з листками про їх погодження.
Здійснюючи правову роботу, спрямовану на правильне застосування та
дотримання законодавства під час підготовки та прийняття проектів рішень на
сесіях районної ради, працівники виконавчого апарату надавали висновки та
рекомендації щодо приведення проектів рішень у відповідність до норм чинного
законодавства.
З метою підтримки якості друкованих матеріалів, які надавались депутатам
для роботи у 2012 році була продовжена практика щодо друкування матеріалів
сесій редакцією районної газети «Кролевецький вісник».
Важливе місце в роботі органів місцевого самоврядування займає
організація навчання, підвищення кваліфікації депутатів та посадових осіб
місцевого самоврядування. На протязі звітного періоду проводились планові
заняття з депутатським корпусом районної ради. За пропозицією Інституту
Політичної Освіти у партнерстві з Посольством Фінляндії в Україні депутати
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районної ради Федоренко Валентина Миколаївна та Срібранець Наталія
Михайлівна взяли участь у відборі щодо участі у Проекті «Через залучення жінок
у політику до розширення їх прав та можливостей в соціальній та економічній
сферах».
Спільно з районною державною адміністрацією проведено 8 семінарів –
нарад для сільських голів, секретарів, головних бухгалтерів сільських рад. На
семінарах, як правило, розглядаються найбільш актуальні питання місцевого
самоврядування, підготовки та виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку, земельні, фінансові та інші питання. А також надається
необхідна методична та інформаційна допомога, зразки довідок, необхідних
документів.
Мали місце виїзні семінари, зокрема для сільських голів на базі Сумського
аграрного Національного університету, на базі Батуринської міської ради
Чернігівської області. У квітні 2012 року Сумський обласний центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації спільно з Сумською обласною радою
провели виїзний семінар на базі Кролевецького району на тему: «Актуальні
проблеми розвитку місцевого самоврядування на сучасному етапі» в якому взяли
участь сільські голови, керівники місцевого самоврядування Глухівського та
Путивльського районів. З 20 по 25 серпня 2012 року група керівників місцевого
самоврядування Кролевецького району взяла участь у тематичному семінарі для
посадових осіб місцевого самоврядування та їх кадрового резерву в м.Феодосія
(Автономна Республіка Крим).
Крім того, навчання працівників виконавчого апарату проводиться
щомісяця за окремим планом. На апаратних нарадах при голові районної ради
консультант виконавчого апарату ознайомлює усіх присутніх з новинами в
державному законодавстві.
21 посадова особа місцевого самоврядування підвищили свою кваліфікацію
в Сумському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій, в тому числі: 2 - працівники виконавчого
апарату районної ради, 4 - сільських голів, 9 - секретарів сільських рад, 4 –
спеціалісти-землевпорядники і 2 - головні бухгалтери.
Щодо розвитку активності та ініціативи депутатів, то слід
відмітити, що протягом звітного періоду використовувалась така форма
роботи, як депутатські запити. Це сприяло вирішенню питань місцевого рівня.
Так за звітний період роботи районної ради шостого скликання депутатами
районної ради подано 5 депутатських запитів.
Депутатські запити стосувались таких важливих питань, як організаційні
заходи безпеки зі сторони Кролевецького РВ УМВС під час проведення святкової
ходи випускників загальноосвітніх шкіл вулицями міста під час проведення
випускних вечорів, проведення робіт по утилізації боєприпасів на полігоні ВС-2
ДержНДІХП м.Шостка, який розміщений на території, що прилягає до
Грузчанської територіальної громади, надання обґрунтованого пояснення у
зв’язку з якими обставинами своєчасно не був підписаний договір на навчання
інтерна Єрмакова А.О. та не перераховані кошти Харківській медичній академії
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післядипломної освіти, з приводу систематичного забруднення підприємством
ТОВ «Кролевецький елеватор» навколишнього середовища викидами у вигляді
пилу та лушпиння розміром більше п’яти міліметрів, які осідають на подвір’ях
громадян та покрівлях помешкань, конвоювання підсудних осіб, узятих під варту,
після 22-ї години спецавтотранспортом вулицями міста із застосуванням
світлових і звукових сигналів, шум та світловий ефект яких викликають
занепокоєння у мешканців міста. Завдяки депутатським запитам ряд питань
вдалося вирішити. Запити знаходяться на контролі до повного їх вирішення, або
надання обґрунтованої відповіді щодо неможливості їх вирішення за відсутністю
повноважень.
Окремою і основною ланкою роботи є депутатська діяльність. Саме вона
забезпечує взаємозв’язок з населенням і тому виходить за рамки сесійної роботи.
Протягом року депутатами районної ради згідно з графіком проводились
прийоми громадян з особистих питань на територіях сільських рад, закріплених за
ними (додаток 4).
За 2012 рік депутатами районної ради проведено 400 особистих прийомів та
розглянуто 559 звернень громадян, з них позитивно вирішених 468. Враховуючи
високу відповідальність більшості депутатів районної ради, вдалося задовольнити
83,7 % звернень та заяв.
Найбільш активно робота зі зверненнями громадян за 2012 рік
проводилася депутатами районної ради в Алтинівській, Бистрицькій,
Дубовицькій, Литвиновицькій, Реутинській, Тулиголівській, Яровській та
Ярославецькій сільських радах.
Недостатньо робота зі зверненнями громадян проводиться депутатами
районної ради в Зазірківській (як і в минулому році, за рік депутати провели по 2
прийоми кожний), Камінській, Ленінській, Локнянській, Обтівській сільських
радах, де працював тільки один депутат з двох закріплених.
Хочу наголосити, що байдуже ставлення до вирішення проблем людей
викликає, в першу чергу, недовіру не тільки до установи, куди звертаються люди,
а й до вас, шановні депутати, до самої влади в цілому.
Більшість же депутатів районної ради, як представники інтересів
територіальної громади, відстоювали і захищали інтереси відповідної громади,
виконували доручення виборців в межах своїх повноважень, брали активну
участь у житті територіальної громади.
Найактивніше працювали депутати: Авраменко Григорій Григорович,
Худенко Володимир Васильович, Каптан Валентина Володимирівна, Коропець
Іван Миколайович, Жолобко Станіслав Іванович, Сенькович Василь Михайлович,
Коблюк Микола Михайлович, Чечель Валерій Вікторович, Груша Іван
Миколайович.
Приємно наголосити про те, що за сумлінну працю, вагомий особистий
внесок у розвиток місцевого самоврядування депутати районної ради Чечель
Валерій Вікторович та Любивий Володимир Анатолійович нагороджені
відзнаками Сумської обласної ради, а депутати Герасимова Лариса Петрівна і
Мехедок Анатолій Федорович – відзнакою Кролевецької районної ради за

11

відповідальне ставлення до втілення своїх депутатських повноважень, тісну
співпрацю з органами місцевого самоврядування.
Одним з головних завдань, які стоять перед головою районної ради та
депутатським корпусом – це робота пов’язана із бюджетним процесом та
утриманням соціальної сфери. Хочу зазначити, що напруженим і дуже складним
до виконання видався бюджетний 2012 рік. Власні та закріплені доходи доведені
нам Міністерством фінансів України склали 12 млн. 646,7 тис.грн. проти 10 млн.
221,8 тис.грн. в 2011 році. Ріст показника склав 23,7%. За нашими розрахунками
до кінця року планували недовиконання бюджету на 1,2 млн.грн. Крім того
незабезпеченість коштами на заробітну плату та енергоносії по галузі освіти
склала 3 млн. 545,7 тис.грн., незабезпеченість коштами на заробітну плату по
охороні здоров’я – 4 млн. 135,4 тис.грн. Усвідомивши складність ситуації ми
об’єднали зусилля органів місцевого самоврядування, виконавчої влади району,
депутатів всіх рівнів та забезпечили виконання статті 77 Бюджетного кодексу в
частині стовідсоткового фінансування на заробітну плату, енергоносії та інші
захищені статті видатків, що забезпечило стабільне функціонування бюджетних
установ району. Крім того, заручившись підтримкою обласної ради, пройшовши
процедуру погодження обласною державною адміністрацією напрямків
використання вільного залишку коштів районного бюджету, депутатами було
прийняте рішення по уточненню цих коштів на проведення поточних та
капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери. Вперше в Кролевецький район
зайшли значні кошти з державного бюджету, а саме було виділено 3804,0 тис. грн.
на реконструкцію будівлі гуртожитку під житловий будинок по вул. Воїнів
Інтернаціоналістів, 25, та 1 млн. грн. на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій, зокрема на капітальний ремонт
Локнянського НВК (105,05 тис.грн.), Обтівської ЗОШ (132,45 тис.грн.),
Мутинського будинку культури (102,76 тис.грн.), дитячого грального майданчика
в міському парку (284,09 тис.грн.) та Кролевецької центральної районної лікарні
(379,65 тис.грн.). Але у зв’язку з затримкою проведення платежів УДКСУ в
Кролевецькому районі не були стовідсотково проведені платежі субвенції і як
наслідок повернуті до державного бюджету по капітальному ремонту
Кролевецької ЦРЛ в сумі 95,16812 тис. грн. та реконструкції будівлі гуртожитку
для лікарів в сумі 2660,890 тис. грн. Сподіваємось, що найближчим часом будуть
внесені зміни до державного бюджету і Кролевецький район отримає дані кошти
для остаточного розрахунку з виконавцями робіт.
Також за рахунок «нафтових коштів» було завершено капітальний ремонт
музею Кролевецького ткацтва на суму 75,245 тис. грн., Тулиголівського
сільського будинку культури на суму 35,818 тис.грн. Затверджений перелік
об’єктів, які будуть фінансуватись за рахунок цих коштів і в 2013 році, а це
Тулиголівський сільський будинок культури, завершення ремонтних робіт на
суму 7,780 тис.грн., Буйвалівський НВК (45,0 тис.грн.), Литвиновицька ЗОШ
(176,600 тис.грн.), операційний блок Кролевецької ЦРЛ (194,600 тис.грн.) та
реконструкція станції першого підйому по вул. Олімпійській (216,800 тис.грн.).
Так як доходи районного бюджету були завищені і загальна сума
незабезпеченості склала 7681,1 тис.грн., то практично за підсумками першого
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кварталу ми були змушені використовувати короткотермінові позички з єдиного
казначейського рахунку (39256,341 тис.грн.), а у жовтні місяці було взято
середньострокову позичку в сумі 704 тис. грн. з метою забезпечення виплати
заробітної плати по Кролевецькій ЦРЛ та відділу освіти Кролевецької районної
державної адміністрації. Питання своєчасної виплати заробітної плати та
здійснення розрахунків за спожиті енергоносії постійно перебувало на контролі
районної та обласної влади. Так Кролевецький район додатково отримав близько
3,680 млн. грн. дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової
забезпеченості місцевих бюджетів. Особливо складна ситуація склалась щодо
нарахування та виплати заробітної плати за листопад місяць медичним
працівникам. Тому на другому пленарному засіданні вісімнадцятої сесії
депутатами були внесені зміни до бюджету в частині перерозподілу коштів на
заробітну плату, зокрема було зменшено кошторисні призначення по районній
державній адміністрації в сумі 18890 грн., по районній раді в сумі 68796 грн.,
територіальному центру в сумі 152200 грн., відділу культури і туризму в сумі
177060 грн., центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів в сумі 54316, відділу
освіти Кролевецької районної державної адміністрації в сумі 689178 грн. та інших
функцій в сумі 53119 грн. Таким чином на галузь охорона здоров’я було
додатково направлено 1213,559 тис. грн., завдяки чому і вдалося вступити в новий
рік без кредиторської заборгованості по заробітній платі.
На 2012 рік сесіями районної ради з урахуванням внесених змін
затверджено районний бюджет в сумі 125370,219 тис. грн., в тому числі
загальний фонд – 121441,965 тис. грн. та спеціальний – 3928,254 тис. грн., або
96,9 % та 3,1 % відповідно. Затверджені показники загального фонду по власним
та закріпленим доходам з урахуванням внесених змін по районному бюджету
склали 12646,720 тис. грн., або 10,4%.
У затверджених показників доходної частини районного бюджету по
власним та закріпленим доходам загального фонду найбільшу питому вагу
становить податок з доходів фізичних осіб – 98,3%.
За підсумками 2012 року річні планові показники по власним та
закріпленим доходам загального фонду районного бюджету виконано на 94,9 %,
(фактично отримано доходів 12005,621 тис. грн.).
У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні та закріплені
доходи загального фонду зросли на 1459,9 тис. грн., або на 13,8 %.
У 2012 році з районного бюджету фінансувались 86 установ соціально культурної сфери та реалізовувались напрямки і заходи 26 програм. На
дев’ятнадцятій сесії районної ради 26.12.2012 було прийнято районний бюджет на
2013 рік. Районною радою взято на себе відповідальність в частині прийняття
бюджету на рівні забезпечення мінімальної потреби по всім галузям, тобто було
забезпечено видатки на медикаменти, харчування на рівні вартості ліжко-дня та
діто-дня 2012 року, енергоносії з урахуванням індексу зростання цін
рекомендованих МФУ, інші поточні видатки на рівні фактичних видатків 2012
року, в той час як по заробітній платі незабезпеченість склала 10971,0 тис. грн.
(відділ освіти – 6339,9 тис. грн., Кролевецька ЦРЛ – 4631,1 тис. грн.). Більш
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детально я хотів би розглянути такі галузі як освіта, охорона здоров’я, культура
та соціальний захист населення в контексті бюджетного процесу.
У галузі освіти, не зважаючи на вкрай складну ситуацію з фінансуванням у
2012 році, все ж вдалося зберегти мережу позашкільних та шкільних навчальних
закладів. Незабезпеченість потреби в коштах на початок 2012 року складала –
3545,7 тис.грн. На шістнадцятій сесії районної ради депутатами внесено зміни до
рішення про районний бюджет на 2012 рік в частині додаткового виділення
коштів на відділ освіти за рахунок вільного залишку коштів, що склався на
початок року в сумі 518,064 тис. грн., в тому числі 5,047 тис. грн. на забезпечення
продуктами харчування, 57,726 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями, 99,8
тис. грн.. – на придбання паливно – мастильних матеріалів для підвезення дітей до
закладів та завезення дров, 50,0 тис. грн. – для придбання матеріалів для
проведення ремонту Кролевецької ЗОШ №7, 50,0 тис. грн. – на придбання
шкільних дошок, а також на придбання дезактину (9,6 тис. грн.), повірку та
ремонт сигналізаторів, манометрів (21,9 тис. грн.), заправку вогнегасників (10,0
тис. грн.), виготовлення технічної документації для закладів відділу освіти (26,0
тис. грн.).
Відділом освіти проведено заходи по економії на суму 1916,3 тис. грн.,
проведено перерозподіл коштів на суму 531,6 тис. грн., враховуючи додаткові
кошти, що надійшли з державного бюджету було виплачено заробітну плату
працівникам відділу освіти у грудні. Також відділом освіти здійснено капітальні
видатки на суму 682,9 тис. грн. Значна частка даних видатків припадає на роботи
за рахунок субвенцій із сільських рад. За рахунок даних субвенцій у 2012 році
проведено ремонт приміщення Білогривського НВК (3,0 тис.грн.), котельні
Грузчанської ЗОШ (18,0 тис.грн.), спортивної зали Литвиновицької ЗОШ (44,7
тис.грн.), приміщення Обтівської ЗОШ (10,0 тис.грн.), облаштовано внутрішній
санвузол Реутинської ЗОШ (8,585 тис.грн.) та Яровського НВК, приміщення
Тулиголівської ЗОШ (10,0 тис.грн.), замінено вікна на металопластикові у
Алтинівській ЗОШ (9,468 тис.грн.) та Червоноранківському НВК (8,0 тис.грн.). На
жаль, казначейством не проведено оплату за виконані роботи по капітальному
ремонту санвузла Бистрицького НВК (23396 грн.) та даху Ярославецької ЗОШ
(45829 грн.). Кошти, виділені на дані роботи повернуті в кінці року до бюджетів
сільських рад.
Реутинська ЗОШ та Червоноранківський НВК централізовано отримали
шкільні автобуси. Взагалі, на забезпечення підвозу дітей до навчальних закладів
протягом 2012 року було використано 318,0 тис. грн. бюджетних коштів
(паливно-мастильні матеріали – 157,0 тис. грн., заробітна плата з нарахуваннями
водіїв – 161,0 тис. грн.), охоплено підвозом 87 учнів, що складає 74,3%.
На належному рівні у цьому році проведена оздоровча компанія. На
чотирнадцятій сесії районної ради депутатами підтримано Програму відпочинку і
оздоровлення дітей на 2012 рік. На реалізацію заходів даної програми було
здійснено видатків в сумі 138,631 тис. грн. По відділу освіти було профінансовано
133,73 тис. грн. і оздоровлено 1891 дітей, в тому числі: 1335 дітей – у
пришкільним таборах, 253 дитини – у профільних таборах, 33 дитини – у таборах
праці та відпочинку, 270 дітей – у таборі «Ластівка».
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За 2012 рік фактична вартість 1 діто - дня харчування учнів 1-4 класів, дітей
– сиріт та дітей з малозабезпечених сімей склала 4,74 грн., що на 0,20 грн. більше
порівняно з фактом 2011 року. Середня вартість 1 діто – дня харчування по
сільським НВК за 2012 рік склала 8,26 грн., по НВК №4 – 11,32 грн.
На сімнадцятій сесії районної ради 21.09.2012 року депутатами прийнято
рішення про проведення безоплатного харчування дітей з багатодітних сімей, в
яких виховуються 5 і більше дітей, в загальноосвітніх навчальних закладах
району та виділено кошти в сумі 2,633 тис. грн. з цільового фонду районного
бюджету.
На рівні обласного показника залишається рівень охоплення позашкільною
освітою дітей - 91% або 2780 дітей.
У 2012 році по відділу освіти діяло сім програм, на виконання яких
профінансовано 635,7 тис. грн., в т.ч. з державного бюджету на капітальний
ремонт Обтівської ЗОШ та Локнянського НВК – 233,5 тис. грн.
Середня заробітна плата за 2012 рік по відділу освіти склала 2101 грн.,
зокрема в розрізі категорій посад: по адмінуправлінському персоналу – 2341 грн.,
по педагогічним працівникам – 2653 грн., по спеціалістам – 1575 грн., по
обслуговуючому персоналу – 1208 грн. Питома вага заробітної плати у фактичних
видатках 2012 року становить 86,7%, крім того слід зауважити, що відділ освіти
займає перше місце серед юридичних осіб по перерахуванню податку з доходів
фізичних осіб до районного бюджету.
Галузь охорони здоров’я Кролевецького району представлена центральною
районною лікарнею та її структурними підрозділами: 15 фельдшерськими, 9
фельдшерсько-акушерськими пунктами, 4 сільськими лікарськими амбулаторіями
та 5 амбулаторіями загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ).
На початок року незабезпеченість коштами на заробітну плату по охороні
здоров’я склала 4135,4 тис.грн. Головним розпорядником коштів були розроблені
та виконані заходи по економії бюджетних коштів та раціональному споживанню
енергоносіїв на загальну суму 537,1 тис.грн.
Протягом року центральній районній лікарні додатково виділялись кошти з
районного, обласного та державного бюджетів на поліпшення матеріальнотехнічної бази, в тому числі: з районного бюджету – на придбання медичної
апаратури (2 електрокардіографи) - 45,0 тис.грн., з державного – на придбання
санітарного автомобіля – 147 тис.грн., проведення реконструкції будівлі
гуртожитку по вул. В.Інтернаціоналістів, 25 під житло для лікарів 3804,0 тис.грн.,
проведення капітальних ремонтів (даху інфекційного відділення, підлоги в
поліклініці та бактеріологічній лабораторії, кімнат гігієни у стаціонарних
відділеннях) – 379,650 тис.грн.
Рішенням сесії районної ради були виділені додаткові кошти в розмірі
50,0 тис.грн. на харчування хворих. В результаті збільшилась вартість 1 ліжко-дня
по харчуванню з 8,18 грн. на початку року до 8,97 грн. на кінець року. Також були
виділені додаткові кошти на забезпечення лікарні медикаментами в сумі 50,0 тис.
грн., які використані на придбання медикаментів для невідкладної допомоги. В
результаті вартість одного виїзду по медикаментах по відділенню ШМД зросла з
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3,30 грн. у першому кварталі до 7,71 грн. на кінець року. За додаткові кошти
також частково закуповувались наркотичні засоби та туберкулін.
За рахунок коштів інвестора ТОВ «Кролевець-Агро» придбано санітарний
автомобіль для Кролевецької ЦРЛ вартістю 145,390 тис.грн.
У 2012 році по центральній районній лікарні діяло 7 програм, на виконання
яких профінансовано 544,350 тис. грн.
Середня заробітна плата за 2012 рік по Кролевецькій ЦРЛ склала 2190 грн. в
тому числі в розрізі категорій: лікарі – 3627 грн., середній медичний персонал –
2166 грн., молодший медичний персонал – 1546 грн., інші (не лікарі) – 1587 грн.
Питома вага заробітної плати у фактичних видатках 2012 року становить 80,7%.
Не залишились байдужими до проблеми забезпечення галузі і сільські
територіальні громади. Так, протягом 2012 року вісімнадцять сільських рад
(Алтинівська, Бистрицька, Білогривська, Буйвалівська, Грузчанська, Дубовицька,
Зазірківська, Камінська, Ленінська, Литвиновицька, Майорівська, Мутинська,
Обтівська,
Реутинська,
Тулиголівська,
Червоноранківська,
Яровська,
Ярославецька) перераховували міжбюджетні трансферти в загальній сумі 187,2
тис.грн. для забезпечення поточних потреб галузі охорони здоров`я, а також
оновлення матеріально-технічної бази лікарні та сільських медичних закладів. За
кошти сільських бюджетів придбано пересувну стоматологічну установку
вартістю 46,3 тис.грн. для обслуговування жителів району, проведено поточні
ремонти в сільських закладах охорони здоров`я загальною вартістю 29,0 тис.грн.,
закуплено медикаменти та медичні засоби, паливно-мастильні матеріали, в
Грузчанський ФАП придбано холодильник, ручний дихальний апарат, в
Ярославецьку СЛА – електронні дитячі ваги, електрокардіограф, ручний
дихальний апарат.
Користуючись нагодою, хочу подякувати сільським головам за співпрацю
та взаємопорозуміння. Сподіваюсь, що і в цьому році ви долучитесь до вирішення
гострих проблем, що наразі стоять перед нами.
Значну увагу депутатським корпусом було приділено питанню надання
послуг соціально-незахищеним верствам населення. У сфері соціального захисту
підтримка передусім надається тим, хто дійсно її потребує. Додаткової уваги та
турботи, як з боку держави, так і з боку місцевої влади потребують: пенсіонери,
одинокі непрацездатні громадяни, інваліди, багатодітні і малозабезпечені сім'ї,
сім'ї, які виховують дітей-інвалідів, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування.
Зокрема 3635 сімей скористались правом на отримання житлових субсидій в
сумі 2,7 млн. грн.
3440 сімей отримали соціальні допомоги на суму 27,1 млн. грн.
У шести прийомних сім'ях виховується 13 дітей, виплати склали 365,4 тис.
грн.
8595 пільговиків отримали компенсації на тверде паливо та скраплений
балонний газ та пільги на житлово-комунальні послуги в сумі 3380,3 тис. грн.
Разову грошову допомогу до 9 Травня отримали 2525 ветеранів війни на
суму 735,7 тис.грн.
Проведено капітальні ремонти житлових будинків 10 інвалідам війни на суму
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87.3 тис.грн.
В Кролевецькому районі проживає 3 особи, яким виповнилося 100 і більше
років, за рахунок коштів районного бюджету надано допомоги на суму 4,3 тис.
грн.
Компенсацію фізичним особам, що надають соціальні послуги отримали 242
особи на суму - 312,2 тис. грн.
Протягом 2012 року з коштів районного бюджету проведено пільгову
передплату на районну газету «Кролевецький вісник» ветеранам війни на суму
82,5 тис. грн.
Протягом 2012 року була збережена мережа закладів культури району.
Матеріально-технічна база укріплюється та поповнюється шляхом проведення
ремонтів, придбання музичної апаратури, меблів, оргтехніки, театральних
костюмів на загальну суму 903,4 тис. грн., з них на ремонтні роботи приміщень
закладів галузі 598,6 тис. грн. Проведені ремонти в Мутинському,
Тулиголівському, Литвиновицькому сільських будинках культури. Завершились
роботи по ремонту садибного будинку Огієвських та оформлення експозиції
музею Кролевецького ткацтва.
У 2012 році по відділу культури і туризму діяло 4 програми, на виконання
яких профінансовано 131,0 тис. грн.
2012 рік був насиченим різноманітними, цікавими культурно-мистецькими
заходами районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.
Традиційно на високому рівні був проведений Міжнародний літературномистецький
фестиваль
«Кролевецькі
рушники»
та
Кролевецький
Хрестовоздвиженський ярмарок. Творчі колективи Кролевеччини взяли участь у
фестивалях, конкурсах, творчих зустрічах у містах України, Росії, Білорусії.
Сума коштів, витрачених на проведення культурно-мистецьких заходів в
районі в 2012 році, складає 155,5 тис. грн.
Середня заробітна плата працівників культури за 2012 рік склала 2198 грн. в
тому числі в розрізі категорій: керівники – 2710 грн., спеціалісти – 2250 грн.,
педагоги – 2363 грн., обслуговуючий персонал – 1446 грн. Питома вага заробітної
плати з нарахуваннями у фактичних видатках 2012 року становить 78%.
Протягом 2012 року виконавчим апаратом районної ради спільно з
управлінням економіки Кролевецької районної державної адміністрації
продовжувалась робота по виконанню Програми приватизації майна спільної
власності територіальних громад сіл та міста Кролевецького району на 20112012 роки, затвердженої на третій сесії районної ради 25.02.2011.
У переліку майна спільної власності територіальних громад сіл та міста
Кролевецького району, що підлягали приватизації у 2012 році значились: Центр
дозвілля (вул. Радянська, 24), котельня по вул. Роменця, 2А та нежитлове
приміщення по пл. Свободи, 10. По всім об’єктам неодноразово були проведені
аукціони, що проводила Сумська товарна універсальна біржа та Брокерська
контора УУТБ, проте не було подано жодної заявки на участь. Рішенням 19 сесії
районної ради шостого скликання депутатським корпусом за поданням
Кролевецької районної державної адміністрації термін дії Програми продовжений
на 2013 рік та доповнений перелік майна, що підлягає приватизації у 2013 році

17

нежитловою будівлею по вул. Комсомольська,8. У порядок денний внесено ряд
питань щодо виконання даної Програми: зокрема продовження дії звітів про
незалежну експертну оцінку котельні по вул. Роменця, 2А та нежитлового
приміщення по пл. Свободи, 10 та проведення аукціонів шляхом зменшення ціни.
Усі рішення районної ради з питань використання майна спільної власності
територіальних громад оприлюднюються на сторінках районної газети
«Кролевецький вісник».
У зв’язку з делегуванням повноважень по управлінню комунальним
майном районній державній адміністрації (рішення першої сесії районної ради
шостого скликання від 24.11.2010) упродовж звітного року проводилася спільна
робота щодо впорядкування переліку об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл та міста Кролевецького району.
З
метою
проведення
інвентаризації
майна,
виготовлення
правовстановлюючих документів, що підтверджують право власності на об’єкти
комунального майна спільної власності депутатами районної ради на п’ятій сесії
прийнято Програму інвентаризації об’єктів і майна спільної власності
територіальних громад сіл та міста Кролевецького району.
Протягом 2012 року балансоутримувачами комунального майна на
виконання вищевказаної Програми проводився комплекс заходів щодо
інвентаризації нерухомого майна, виготовлення документів, що посвідчують
право власності та їх реєстрація у визначеному чинним законодавством порядку.
Так по Кролевецькій центральній районній лікарні виготовлено технічні
паспорти на поліклініку, пологове відділення, інфекційне відділення,
адміністративний корпус, харчоблок, архів, морг, господарчі будівлі. По
управлінню освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації замовлено
проведення інвентаризаційних робіт по Дубовицькій, Мутинській, Обтівській,
Ярославецькій ЗОШ, Локнянському та Червоноранківському НВК з одночасним
виготовленням технічної документації із землеустрою по даним об’єктам. По
відділу культури протягом 2012 року виготовлено технічну документацію на
земельну ділянку по вул. Радянська, 24 (центр дозвілля), по вул. Свердлова, 33
(краєзнавчий музей), по бульвару Шевченка,33 (музей Кролевецького ткацтва).
Замовлено виготовлення технічної документації на землеустрій та технічні
паспорти на будинок культури, дитячу школу мистецтв та бібліотеки.
Районною радою спільно з районною державною адміністрацією
вирішується питання ліквідації Державного районного комунального
підприємства «Ретик». На цю сесію внесено проект рішення про продовження дії
звіту про незалежну експертну оцінку зруйнованих та напівзруйнованих будівель
колишнього військового містечка та проведення аукціону за методом зниження
ціни. Після відчуження майна комунального підприємства ліквідаційна комісія
зможе продовжити процедуру закриття юридичної особи.
Станом на 01.01.2013 в Єдиному реєстрі комунального майна обліковується
416 об’єктів, найбільше з них по управлінню освіти, молоді та спорту
Кролевецької районної державної адміністрації – 296, по Кролевецькій
центральній районній лікарні – 105.
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За 2012 рік від здачі в оренду комунального майна орендодавці отримали
понад 313,524 тис. грн. При цьому до районного бюджету перераховано 94,422
тис. грн. Станом на 01.01.2013 проектно-виробниче архітектурно-планувальне
підприємство повністю розрахувалося з бюджетом погасивши заборгованість
згідно із графіком в сумі 40400 грн.
Питання діяльності керівників комунальних підприємств у частині
ефективності використання та збереження комунального майна перебуває на
постійному контролі районної ради.
Аналіз основних показників за підсумками роботи 2012 року показує, що не
всі підприємства ефективно використовують комунальне майно.
Основним видом діяльності КП «Кролевецьке РБТІ» є надання послуг по
технічній інвентаризації нерухомого майна, визначення його технічного стану
тощо. У поточному році збережено позитивну динаміку прибуткової роботи
підприємства. За результатами діяльності протягом звітного періоду підприємство
отримало 34,4 тис. грн. прибутку. На підприємстві сформовано електронну
інформаційну базу даних нерухомого майна, яка допомагає підтримувати високий
рівень надання послуг, більш швидко та якісно виконувати замовлення. На даний
час на законодавчому рівні не врегульовано питання подальшої ефективної
роботи підприємства.
Основним видом діяльності Кролевецького районного комунального
проектно-виробничого архітектурно-планувального підприємства є архітектурнопланувальне, технічне і інше спеціалізоване забезпечення містобудівної
діяльності на території району. Підприємство зменшило обсяги наданих послуг
на 2,3% у порівнянні з попереднім роком за рахунок зменшення доходів від
основної діяльності (-20,5%), від надання майна районної комунальної власності в
оренду доходи збільшились (+5,5%). Частка доходів від основної діяльності
зменшилась з 30% - у 2011 році до 24% - у 2012. Таким чином, основну діяльність
підприємство проводить неефективно, використовуючи надходження від оренди.
Фінансовий результат роботи складає 0,6 тис.грн. збитку. На балансі
підприємства знаходиться нежитлове приміщення корисною площею 1366,75 м2,
з яких: 1201,92 м2 знаходяться в оренді, 164,83 м2 - на сьогодні вільні. Із
загальної орендованої площі бюджетні організації, які сплачують 1 гривню
орендної плати за рік, займають 555,74 м2 (40%).
Діяльність редакції районної газети «Кролевецький вісник» спрямована на
забезпечення безперебійного випуску газети, передач радіомовлення, всебічному
висвітленню діяльності органів влади, місцевого самоврядування, різноманітних
соціально-економічних та культурних аспектів життя району. Розширення видів
діяльності, збільшення тиражу в середньому до 4,5 тис. екземплярів та зростання
вартості газети дало можливість підприємству прибутково завершити рік, сума
прибутку складає 26,9 тис.грн.
По комунальному підприємству «Кролевецьке районне комунальне
підприємство «Акватермо» обсяги наданих послуг за звітний період зросли на
43,9 % до 2,56 млн. грн., в тому числі обсяги теплопостачання збільшились на
29,9% за рахунок підвищення тарифів. У той же час загальна сума витрат
збільшилась на 18,8 % до 2,7 млн.грн., фінансовий результат становить 140,3
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тис.грн. збитків, що на 87,7 тис.грн. менше попереднього року. Підприємство
має вільні виробничі потужності, що можуть бути продані, в тому числі
приміщення та обладнання котельні по вул. Садова,25, кошти від реалізації якої
можна направити на погашення заборгованості за газ.
Комунальне підприємство «Кролевецьке художнє ткацтво» спеціалізується
на виробництві сувенірної продукції, відсутність попиту на яку привела до
зменшення обсягів виробництва та збиткової роботи. Підприємство має вільні
виробничі потужності, загальна площа яких становить 932 кв.м. Це ті резерви, при
умові надання площ в оренду, які могли б допомогти підприємству піднятись, але
на даний час бажаючих орендувати не виявлено. Оскільки підприємство на
сьогодні не розвивається, то нам необхідно вирішувати його долю й приймати
рішення щодо його подальшої діяльності.
У звітному році простежувалась тісна та конструктивна співпраця органів
місцевого самоврядування Кролевецького району. Районною радою надавалась
необхідна правова та методична допомога, проводились семінари – наради для
фахівців органів місцевого самоврядування.
На протязі червня 2012 року проведені співбесіди керівників району з
сільськими головами та керівниками соціальної сфери села, на яких розглянуті
питання виконання програми економічного та соціального розвитку територій за
п’ять місяців. В ході співбесід розглянули питання підготовки закладів освіти до
нового навчального року та підготовки об’єктів соціальної сфери до роботи в
осінньо-зимовий період. Визначились з колом питань, які потребують негайного
вирішення. Було знайдено порозуміння з виконавчими комітетами, депутатським
корпусом сільських рад в питанні передачі субвенцій районному бюджету для
вирішення існуючих проблемних питань в освітніх та медичних закладах, що
знаходяться на підвідомчих територіях. Виконання даного комплексу робіт
проаналізовано в ході звітів сільських голів перед своїми громадами за
результатами роботи за дев’ять місяців та намічені шляхи виконання планових
завдань до кінця 2012 року. В ході співбесід з сільськими головами, керівниками
бюджетних закладів з питання розвитку сільських територій в січні 2013 року
проаналізовано виконання програми соціально-економічного розвитку територій
за 2012 рік та розглянуті відповідні програми на 2013 рік, визначені проблемні
питання закладів соціальної сфери села, які потребують фінансової підтримки
місцевих бюджетів. Протягом лютого – березня 2013 року заплановані звіти
сільських голів та депутатів районної ради перед своїми територіальними
громадами.
Завдяки взаємопорозумінню та фінансової підтримки сільських рад в 2012
році вдалося провести значний комплекс ремонтних робіт в закладах соціальної
сфери села, зміцнити їх матеріальну базу. Проведені значні ремонтні роботи по
Ярославецькій, Литвиновицькій, Ленінській, Алтинівській, Грузчанській,
Обтівській ЗОШ, Бистрицькому та Червоноранківському НВК – це облаштування
внутрішніх туалетів, заміна вікон, дверей, ремонт даху та інше. Всього сільськими
радами на потреби освітянських закладів на своїх територіях було передано
коштів у виді субвенції районному бюджету в сумі 271,902 тис. грн.
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Значні кошти у звітному році сільські ради виділяли і на покращення роботи
медичних закладів, зміцнення їх матеріальної бази. Найбільшу суму коштів
виділила Ярославецька сільська рада – 63,2 тис. грн.: це і придбання медичної
апаратури, паливно-мастильних матеріалів для санітарного автомобіля, ремонтні
роботи. Значні кошти були передані відповідними сільськими радами для потреб
Алтинівської, Бистрицької СЛА, Дубовицької АЗПСМ, Грузчанського,
Литвиновицького, Тулиголівського, Реутинського ФАПів.
Зусиллями п’ятьох сільських рад Ярославецької, Ленінської, Мутинської,
Литвиновицької та Зазірківської була придбана пересувна стоматологічна
установка вартістю 46,2 тис. грн., за допомогою якої з початку 2013 року фахівці
центральної районної лікарні вже розпочали виїзну роботу в сільських населених
пунктах району по лікуванню та протезуванню зубів. Загальна сума коштів,
переданих сільськими радами на підтримку медичних закладів району, склала
187,180 тис. грн.
В цілому фінансова підтримка з боку сільських бюджетів районному в 2012
році склала 514,814 тис.грн. Все це дало можливість покращити якість надання
соціальних послуг сільським жителям, згуртувати керівників закладів соціальної
сфери села, сільські ради та й самі територіальні громади навколо вирішення
існуючих проблемних питань на селі.
В галузі міжнародного економічного співробітництва на протязі 2012
року проведена реалізація спільного українсько-швейцарського проекту DESPRO
на території двох сільських рад. В селі Ленінське збудовано 10,3 км водогону,
введено в дію нову артезіанську свердловину, встановлено насосну станцію,
забезпечено централізованим водопостачання 122 домогосподарства з
встановленням лічильників та заклади соціальної сфери села. Загальна вартість
проекту склала 1 млн. 290 тис.грн. із них: кошти DESPRO – 240,0 тис.грн.,
районний бюджет – 150,0 тис.грн., сільський бюджет – 100,0 тис.грн., кошти
інвесторів – 50 тис.грн., кошти громади – 750,0 тис.грн. Створений
обслуговуючий кооператив по забезпеченню населення централізованим
водопостачанням.
В селі Камінь, в рамках реалізації даного проекту, збудовано 0,9 км
водогону, реконструйовано станцію водозабору, забезпечено централізованим
водопостачанням 250 домогосподарств з встановленням лічильників води.
Загальний бюджет склав 227,7 тис.грн., з них: кошти DESPRO – 136,3 тис.грн.,
сільський бюджет – 22,8 тис.грн., кошти громади – 68,6 тис.грн.
В галузі міжнародної співпраці у 2012 році проводилась робота з
підтримки дружніх стосунків з м.Добруш Гомельської області Республіки
Білорусь.
Відбувся обмін офіційними делегаціями з Конишевським районом Курської
області, до речі вже є перші практичні результати співпраці (новозбудована
вулиця в селищі Конишевка названа вулицею Кролевецькою). Налагоджені
дружні відносини з Брасовським районом Брянської області Росії.
Дуже активною в звітному періоді була співпраця з нашими польськими
побратимами. В рамках реалізації проекту NGO-2012 в квітні-травні 2012 року
делегація кращих представників нашої учнівської молоді здійснила десятиденну
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поїздку в Республіку Польща, де прийняла активну участь в різноманітних
зустрічах, засіданнях молодіжних клубів, проведення «круглих столів», тренінгах,
екскурсійних поїздках по багатьом містам Польщі. У вересні 2012 року
молодіжна делегація Польщі дружньої гміни Мальборк відвідала наш район з
семиденним візитом. Нами була представлена ділова і змістовна програма
перебування польської делегації, яка дала можливість ознайомитись нашим
гостям з досягненнями району, історією нашого краю, проведенням цікавих
зустрічей та вечорів відпочинку, здійснити туристичні мандрівки в м.Суми,
м.Батурин, стати учасниками нашого Міжнародного літературно-мистецького
фестивалю «Кролевецькі рушники» та чудового дійства «Кролевецький
Хрестовоздвиженський ярмарок», прийняти участь у святкових заходах з нагоди
Дня міста Кролевець. Дана співпраця буде продовжуватися і надалі.
Кролевецька районна рада традиційно готує та подає проекти на
Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування. У 2012 році в Кролевецькому районі проводилась реалізація
проекту «Організація ефективної системи реабілітації дітей-інвалідів: подаруємо
дітям майбутнє», який за рішенням Ради конкурсу Фонду сприяння місцевому
самоврядуванню від 18 січня 2012 року визнано переможцем, до речі єдиним в
Сумській області у цьому році. Загальний бюджет проекту становить 417,6
тис.грн. Кошти фонду – 196,0 тис. грн., учасник конкурсу – 65,0 тис. грн.,
організації-партнери – 156,6 тис. грн.
За кошти гранту придбано автобус ГАЗ 322132-288 для перевезення
інвалідів. Обладнано його для перевезення інвалідів-візочників. Розроблено
графік виїздів по селах, для охоплення реабілітаційними послугами інвалідів
сільської місцевості.
Також на кошти Фонду для проведення навчання дітей-інвалідів та молодих
інвалідів придбано три набори комп’ютерної техніки, ноутбук, телевізор, вебкамеру, спікерфон. Дане обладнання підключене до мережі Інтернет. Діти мають
змогу спілкуватися зі своїми однолітками в соціальних мережах та мережі Skipe,
знаходити необхідну інформацію для навчання. З жовтня розпочаті курси
комп’ютерної грамоти для вихованців центру.
За кошти організації-партнера проекту Кролевецької міської ради проведений
ремонт приміщення Центру та збудований пандус.
За кошти районного бюджету введені додаткові посади асистента вчителяреабілітолога та водія.
Хоча реалізація проекту завершилася, зупинятися на досягнутому не будемо.
Ще багато задумів планується реалізувати
для забезпечення соціального
становлення і розвитку дітей та молоді з обмеженими функціональними
можливостями, забезпечення їх прав і свобод. Реалізація даної програми буде
тривати і надалі. Підписано угоду з міською радою про надання в оренду
додаткових приміщень для розташування центру реабілітації дітей-інвалідів. У
2013 році передбачено кошти у сумі 136 тисяч гривень для проведення
капітального ремонту додатково виділених приміщень. Залучаються до реалізації
заходів нові установи, освітні заклади та територіальні громади району.
В 2012 році Кролевецькою районною радою та відділом освіти Кролевецької
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районної державної адміністрації підготовлені та направлені на Всеукраїнський
конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування два проекти:
«Опорний загальноосвітній заклад як ресурсний центр навчальної діяльності
та сприяння здоров’ю» на базі Мутинської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів. Обсяг коштів та джерел фінансування 395,9 тис. грн. Фінансування з
боку учасника Конкурсу – 181,9 тис. грн. Фінансування з фонду Конкурсу – 200,0
тис. грн. Фінансування з боку організацій-партнерів – 14,0 тис. грн.
«НВК №6 - стратегія наступності розвитку дитини». Обсяг коштів та
джерел фінансування 509,3 тис. грн. Фінансування з боку учасника Конкурсу –
273,2 тис. грн. Фінансування з фонду Конкурсу – 200,0 тис. грн. Фінансування з
боку організацій-партнерів – 36,1 тис. грн.
На даний час засідання Ради конкурсу по визначенню переможців не
відбулося. Будемо сподіватися на перемогу.
Шановні колеги!
Система органів державної влади в особі районної державної адміністрації
та уповноважених органів центральної виконавчої влади і система органів
місцевого самоврядування в особі районної ради, міської, сільських рад
представляють комплекс різних за своєю природою органів об’єднаних в
організаційне ціле для того щоб забезпечувати як захист інтересів держави так і
вирішувати питання життєдіяльності територіальних громад району, реалізації
соціально - економічних і культурних програм.
Тому на мою думку, дуже важливо мати чітку взаємодію у роботі районної
ради і районної державної адміністрації, міської та сільських рад. Сьогодні ми
таку взаємодію і співпрацю маємо.
Саме така співпраця є надійним підґрунтям для виконання завдань щодо
розвитку економіки району, соціального захисту населення, піднесення
духовності.
Районна рада і районна державна адміністрація – дві різні гілки влади, але
влада єдина. Для виборців ми влада, яка повинна відповідати за все, що робиться
в районі.
Нам усім потрібно пам’ятати, що довіра громадян до органів влади можлива
лише тоді, коли ця влада є відповідальною і ефективною. Влада здобуває повагу,
якщо функціонує заради справедливої і зрозумілої мети, коли вона покращує
життя громадян.
Завершуючи свій звіт, хочу підкреслити, що завдяки спільній роботі
депутатів, голів постійних комісій, голів депутатських фракцій, виконавчого
апарату ради нам вдалось немало зробити, для громад, для наших виборців і щиро
вдячний вам за це. Дякую вам за слушні пропозиції, рекомендації, підтримку.
Закликаю всіх і надалі працювати з повною віддачею на благо
територіальних громад, бажаю щоб помисли і справи кожного зміцнили
впевненість людей у нашій відданості справі, відповідальності за стан справ у
районі.

