УКРАЇНА

СВАЛЯВСЬКА РАЙОННА РАДА
сімнадцята сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
20.12.2016

№ 140

м.Свалява

Про звіт голови районної ради

Розглянувши звіт голови районної ради та відповідно до статей 43, 55
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги
рекомендації колегії та постійних комісій, районна рада вирішила:
Звіт голови районної ради взяти до відома (додається).

Голова ради

М.Ливч

ЗВІТ
голови районної ради за звітній період з 24 листопада 2015 року
по 01 грудня 2016 року

З початку роботи Свалявської районної ради сьомого скликання минуло
більше року. Відтак, прийшов час зробити перші підсумки діяльності
депутатського корпусу та керівництва ради. Оскільки районна рада – це
насамперед колегіальний орган, який представляє спільні інтереси територіальних
громад району, то і говорити про результати роботи ради можна в цілому, не
виокремлюючи окремо роботу голови ради, його заступника, колегії, профільних
постійних комісій, депутатських фракцій, депутатів та виконавчого апарату ради.
Трохи загальновідомих фактів. До теперішнього складу районної ради
входить 34 депутати обраних у багатомандатному виборчому окрузі від п'яти
політичних партій: 1) Свалявської районної організації політичної партії
«Відродження» - 8 депутатів; 2) Свалявської районної організації політичної
партії «Єдиний Центр» - 8 депутатів; 3) Свалявської районної організації партії
«Блоку Петра Порошенка «Солідарність» - 5 депутатів; 4) Свалявської районної
організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» - 5 депутатів;
5) Свалявської організації політичної партії «Опозиційний блок» - 8 депутатів.
Депутати також представляють різні галузі економіки, соціально-культурної
сфери, бізнесу. Значна частина депутатів пройшла школу депутатської діяльності
у органах місцевого самоврядування різних рівнів.
Районна рада здійснює свою роботу сесійно та у формі постійних засідань
профільних комісій, яких утворено шість. Також діє колегія ради як
консультативно-дорадчий орган, основним завданням якого є формування
пропозицій до порядку денного сесій.
А зараз трохи докладніше.
І.Сесійна діяльність
За звітній період, тобто з 24.11.2015 року по 01.12.2016 року, проведено 15
сесій районної ради, що складалися з 17 пленарних засідань, та прийнято 137
рішень.
У структурному відношенні розглянуті питання відносяться до проблем:
- організаційних
21
- соціально-економічного розвитку
16
- фінансово-бюджетної сфери
27
- управління майном району
17
- використання природних ресурсів
5
- затвердження цільових програм
41
- інші
10
Відповідно до Орієнтовного плану роботи районної ради на 2015- 2016 роки
на сесіях розглядалися питання:
- про Прогноз економічного і соціального розвитку району на 2016 рік;
- про районний бюджет на 2016 рік;

- про виконання Прогнозу економічного і соціального розвитку району за
2015 рік;
- про хід виконання Прогнозу економічного і соціального розвитку за перше
півріччя 2016 року;
- про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2015 рік та
перше півріччя 2016 року;
- про звіт районної державної адміністрації про виконання делегованих
районною радою повноважень;
- про стан пасажирських перевезень в районі;
- про стан підготовки закладів освіти,культури, охорони здоров'я до роботи в
осінньо-зимовий період;
- про стан і перспективи розвитку туристично-рекреаційної галузі району;
- звіти районних комунальних підприємств про результати фінансовогосподарської діяльності за 2015 рік;
- про виконання районного бюджету за І квартал та перше півріччя 2016
року;
- про здійснення Свалявським РЕМ контролю за споживанням електроенергії
населенням району, станом розрахунків споживачів за електроенергію та
про проведену в 2015 році роботу по обслуговуванню населення району.
Одночасно були розглянуті і такі актуальні питання, які виникали в
міжсесійний період та потребували прийняття відповідних рішень, а саме:
- про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за
оренду майна спільної власності територіальних громад району;
- про затвердження Типових договорів оренди нерухомого майна спільної
власності територіальних громад району;
- про оренду майна спільної власності територіальних громад району;
- про надання дозволу на списання майна спільної власності територіальних
громад району;
- про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки
сільськогосподарського призначення;
- про звільнення від батьківської плати за харчування дітей в дошкільних
навчальних закладах;
- про внесення змін до рішення районної ради від 15.01.2016 року № 49
«Про районний бюджет на 2016 рік» та ряд інших.
Було прийнято 41 цільову програму та внесено зміни до діючих.
Хочеться відмітити той факт, що всі питання, включені до орієнтовного
плану роботи на 2016 рік розглянуті, а це свідчить про те, що жодне питання не
залишилося поза увагою депутатів.
ІІ.Робота постійних комісій та колегії ради
За звітній період було проведено 33 засідання постійної комісії з питань фінансів
та бюджету, 4 засідання постійної комісії з питань земельного устрою, екології,
охорони навколишнього середовища, безпеки життєдіяльності, 18 засідань
постійної комісії з питань управління майном спільної власності територіальних
громад району, житлово-комунального господарства, 13 засідань постійної комісії
з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального
захисту населення, 12 засідань постійної комісії з питань промислової політики,

планування, туризму та рекреації, 9 засідань постійної комісії з питань законності,
правопорядку, регламенту, депутатської етики та гласності. На засіданнях
постійних комісій обговорено близько 140 питань, не враховуючи розгляду
листів, клопотань та доручень організаційного, господарського, соціальнопобутового характеру. Висновки та рекомендації комісій, зокрема профільних, в
обов’язковому порядку розглядалися при прийнятті рішень ради.
Комісії працювали відповідно до орієнтовних і поточних планів роботи з
урахуванням рекомендацій колегії і голови ради.
Набула певного досвіду та організаційних форм роботи колегія ради. Крім
планових засідань, практикується розгляд актуальних питань відповідно до
потреб. Зокрема, це стосується попереднього обговорення і погодження питань
порядку денного чергової сесії, проектів рішень ради напередодні її пленарних
засідань, опрацювання зауважень, пропозицій, доповнень, висловлених
депутатами у ході розгляду проектів документів.
ІІІ.Організація контролю і перевірки виконання прийнятих рішень
Ефективність і результативність роботи районної ради у значній мірі
залежить від здатності належним чином організувати виконання власних
прийнятих рішень, розпоряджень та доручень, за якими стоять інтереси населення
району, перспективи його економічного і соціального розвитку. Це вимагає як
уважного підходу до визначення пріоритетних питань, що виносяться на розгляд
депутатів, так і прийняття реальних і обґрунтованих рішень, виконання яких
підлягають контролю і по строках реалізації, і по конкретних виконавцях.
За звітній період, тобто з листопада 2015 року до 1 грудня 2016 року, було
проведено 17 пленарних засідань райради, на яких було прийнято 137 рішень.
Слід відмітити, що більшість з прийнятих рішень ради мали характер
одноразової дії. Це і розгляд клопотань про надання дозволів та погоджень про
надання в оренду об’єктів спільної власності і їх використання, а також ряд
питань з організаційно- масової роботи і соціальної сфери.
На
постійному контролі залишаються
рішення про використання
головними розпорядниками виділених бюджетних коштів та коштів, виділених на
цільові програми.
ІV. Робота керівництва ради в міжсесійний період
У звітньому періоді з ініціативи районної ради проведено ряд заходів,
спрямованих на засвоєння і практичне застосування працівниками органів
місцевого самоврядування чинного законодавства України.
Відновлюється практика співробітництва і дружби з іншими регіонами. На
сьогоднішній день підписано договір про дружні відносини і співробітництво між
територіальними громадами Свалявського району та Старої Любовні
(Словаччина), продовжується співпраця з краєм Височіна (Чеська Республіка).
Протягом року взято участь у багатьох міроприємствах, що проводилися на
рівні області та України. Зокрема, багато корисного почерпнуто з всеукраїнської
наради-семінару для працівників органів місцевого самоврядування, яку
організувала Українська асоціація районних та обласних рад в с.Затока на

Одещині. Під час її проведення була можливість обговорити з провідними
експертами та посадовими особами центральних органів влади такі важливі
питання як впровадження децентралізації, котре на сьогодні є одним з ключових,
та поділитися з колегами інших районів набутим досвідом.
Не менш важливими були загальні збори Асоціації органів місцевого
самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна», які проводилися у м.Трускавець
на Львівщині. До речі, на цьому поважному зібранні нашу область представляли
голова обласної ради М.Рівіс та я, де мене було обрано заступником голови
Асоціації.
Мною також було організовано та прийнято участь у різних благодійних
акціях, які проводилися в районі.
V.Розгляд звернень громадян
Районною радою вживалися заходи щодо поліпшення роботи по розгляду
заяв та звернень громадян, організації їх усного прийому, вирішенню клопотань
відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, інших нормативних і
розпорядчих документів і доручень.
Всього за звітній період до районної ради було 97 звернень, з них 5
колективних, в яких 317 підписів. На особистому прийомі у голови ради були 84
громадяни.
Аналіз усіх звернень, що розглядалися керівництвом ради, засвідчує, що
близько двох третин звернень громадян надходить від найменш соціальнозахищених верств населення: інвалідів, ветеранів війни і праці, багатодітних та
одиноких матерів. Переважна більшість з них потребує невідкладної матеріальної
допомоги. Особливо збільшується кількість звернень цієї категорії громадян в
осінньо-зимовий період.
На сьогоднішній день виділено одноразову грошову допомогу 16-ти
громадянам, а саме: 3 – отримали по 500 гривень, а 13 – по 1000 гривень.
Проведений аналіз письмових звернень свідчить про порушення в них
наступних питань: земельних – 16, проблем охорони здоров’я – 5, житловокомунального господарства – 6, забезпечення законності та правопорядку – 1,
соціального захисту та пенсійного забезпечення – 40, з питань працевлаштування
– 4, з питань транспорту, шляхового будівництва та зв'язку – 6, з питань освіти –
7, з екологічної безпеки – 2, з інших питань – 10.
Найбільша кількість звернень надходить з Керецьківської, Неліпинської,
Плосківської, Сусківської, Дусинської і Березниківської територіальних громад.
Вивчення причин та обставин, що спонукають громадян звертатися в
районну раду, показує, що вони в основному об’єктивні і обумовлені тими
реальними економічними труднощами, які переживає країна в цілому. Однак,
багато звернень викликані упущеннями в роботі посадових і службових осіб
місцевих органів влади та місцевого самоврядування. Не всі з них проявляють
належну наполегливість і відповідальність у пошуку шляхів розв’язання існуючих
проблем.
У забезпеченні спрощеного спілкування жителів району із керівництвом
районної ради добре зарекомендувала себе практика проведення виїзних прийомів
громадян. На даний час проведено виїзні прийоми громадян у 4 територіальних

громадах району. За їх наслідками складено протоколи, дані відповідні доручення
по практичному вирішенню звернень і клопотань людей.
Разом з тим слід відмітити, що за звітній період до районної ради або в інші
інстанції не надійшло жодного повідомлення про те, що хтось із депутатів
проявив зверхнє або зневажливе ставлення до людей, які звернулися до них із
скаргами, заявами, клопотаннями.
VІ. Робота з документами
У звітному періоді в районну раду надійшов 801 документ, зокрема:
- від обласної ради – 79;
- від Кабінету Міністрів України – 2;
- від міністерств та відомств – 2;
- від облдержадміністрації – 20;
- спільні листи від обласної ради та облдержадміністрації – 3;
- від обласних установ та організацій – 112;
- від райдержадміністрації – 297;
- від районних організацій і установ – 116;
- від приватних підприємців і громадян – 135;
- від народних депутатів – 1;
- від міської та сільських рад – 36.
Зазначені матеріали надсилалися в порядку інформації, методичної
допомоги, як рекомендації чи консультації щодо застосування окремих статей,
норм або положень чинного законодавства.
Відповідно, районною радою направлено 150 документів, в тому числі:
- 15 - до міністерств, комітетів і відомств України;
- 9 - до обласної ради;
- 7 - до облдержадміністрації, в т.ч. 1 спільний лист з РДА;
- 39 - до обласних установ та організацій;
- 32 - до райдержадміністрації;
- 42 - до районних установ та організацій;
- 6 - до сільських та міської рад.
VIІ.Управління об’єктами спільної власності територіальних громад району
В спільній власності територіальних громад району знаходяться 75 об’єктів,
у т.ч. загальноосвітні школи району та гімназія, два адмінбудинки, два
культосвітні заклади (районний будинок культури та кінотеатр), комплекс
будівель центральної районної лікарні,
Свалявське районне комунальне
підприємство водопостачання та водовідведення, Свалявське районне бюро
технічної інвентаризації, Будинок урочистих подій, частина будівель
Свалявського ОРВК та будівля Свалявської міжрайонної філії державної установи
«Закарпатський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України».
Протягом 2016 року виготовлено одну інвентарну справу (Свалявська ЦРЛ),
проведено 11 експертних оцінок будівель.

Продовжується робота по виготовленню правоустановчих документів на
об’єкти спільної власності територіальних громад району.
З року в рік збільшується кількість укладених договорів оренди майна
спільної власності територіальних громад району та розмір орендної плати.
З 7 424,3 м2 орендованої площі нежитлових приміщень 3 095 м2 вільних
приміщень Свалявської гімназії передано у довгострокову безкоштовну оренду
(на 50 років) Тернопільському національному економічному університету, в
платній оренді знаходиться 1 447,32 м2 нежитлових приміщень, в оренді по 1 грн.
річних - 5976,98 м2.
В 2015 році дохід від орендної плати склав 502 097 грн., за 11 місяців 2016
року – 441 182 грн. Акумулювання та використання коштів, що надходять від
оренди майна спільної власності територіальних громад району, здійснюється на
підставі Положення, затвердженого рішенням 27 сесії районної ради четвертого
скликання від 19.01.2006 р. № 398 із внесеними частковими змінами до цього
рішення прийнятих четвертою сесією районної ради шостого скликання від 30
червня 2011року № 89.
Рішенням чергової сьомої сесії районної ради сьомого скликання від
29 березня 2016 року № 80 була прийнята Методика розрахунку і порядку
використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності
територіальних громад району.
Важливим напрямком діяльності ради є здійснення постійного і
ефективного контролю за роботою комунальних підприємств (РКП
водопостачання та водовідведення, КУП «Свалявське районне бюро технічної
інвентаризації»). Надходження у бюджет району частки чистого прибутку
комунальних підприємств за 11 місяців 2016 року склали: РКП водопостачання
та водовідведення - 5 075 грн., КУП «РБТІ» – 4 113 грн.
VІІІ.Здійснення регуляторної політики
Реалізація державної регуляторної політики здійснювалась у відповідності
до Закону України ″Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності″ і була спрямована на:
- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
- недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не
узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;
- забезпечення системного єдиного підходу до впровадження регуляторної
діяльності;
- підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу та звітів з
відстеження результативності регуляторних актів;
- залучення громадськості до обговорення проектів регуляторних актів.
Розробка проектів регуляторних актів здійснювались із дотриманням
принципів
доцільності,
збалансованості,
достатності,
послідовності,
передбачуваності регуляторної діяльності та відповідності нормативного
регулювання вимогам ринкових відносин.
Повноваження щодо здійснення регуляторної діяльності покладені на
постійні комісії з питань бюджету та фінансів, з питань управління майном
спільної власності територіальних громад району, житлово-комунального

господарства, а також з питань законності, правопорядку, регламенту,
депутатської етики, гласності та регуляторної політики. Стосовно кожного
проекту регуляторного акта його розробником підготовлено аналіз регуляторного
впливу.
Регуляторні акти разом із аналізами їх регуляторного впливу
оприлюднюються на офіційній веб-сторінці районної ради у розділі ″Проекти
регуляторних актів″, а повідомлення про оприлюднення регуляторних актів
оприлюднюється у районній газеті ”Вісті Свалявщини”.
Протягом звітнього періоду районна рада затвердила 1 регуляторний акт Методика розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної
власності територіальних громад району.
ІХ.Доступ до публічної інформації
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та
Указу Президента України від 05.05.2011 р. № 547 «Питання забезпечення
органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» районна рада на
офіційному сайті оприлюднює проекти рішень, рішення сесій, а також
розпорядження голови ради (основна діяльність).
Протягом звітнього періоду (з 24.11.2015р. по 01.12.2016р.) на адресу
Свалявської районної ради надійшли 4 запити на отримання інформації.
Х. Висвітлення діяльності районної ради у засобах масової інформації
За звітній період, як і в попередні роки, районна рада приділяла постійну
увагу зв’язкам із засобами масової інформації, керуючись при цьому чинним
законодавством, зокрема Законами України “Про інформацію” та “Про порядок
висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації”.
Налагоджено чіткий взаємозв’язок з редакцією газети “Вісті Свалявщини”.
На кожному пленарному засіданні ради присутні представники ЗМІ. Вони ж
запрошуються на засідання Координаційної ради з питань місцевого
самоврядування, висвітлюють проведення навчань і семінарів працівників органів
місцевого самоврядування.
Крім цього, на сайті Свалявської районної ради висвітлюються різні події та
міроприємства, які проводяться в районі та раді, розміщуються всі проекти
рішень, проекти регуляторних актів, рішення та протоколи сесій, розпорядження
голови ради (основна діяльність), протоколи постійних комісій тощо.
На сторінках газети періодично друкуються матеріали про роботу місцевих
рад, подаються інтерв’ю з головами територіальних громад, у яких вони діляться з
читачами своїми роздумами про економічні і соціальні проблеми, шляхи їх
вирішення.
Виконавчий апарат ради постійно інформує громадськість району про
проведені виїзні прийоми громадян у територіальних громадах району
керівництвом ради.

ХІ.Робота виконавчого апарату районної ради
У забезпеченні належної діяльності районної ради багато залежить від
ефективної взаємодії та взаєморозуміння з районною державною адміністрацією,
а також від роботи виконавчого апарату, який здійснює організаційне, правове,
інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення районної ради,
постійних комісій, колегії та депутатів.
Для удосконалення взаємодії з районною державною адміністрацією та
підвищення показників роботи виконавчого апарату зроблено багато, але ще
більше роботи попереду, насамперед, у напрямку забезпечення контролю за
виконанням делегованих районною радою повноважень та більш активного
залучення депутатського корпусу до вирішення нагальних проблем шляхом участі
в робочих групах і тимчасових комісіях.
За звітній міжсесійний період апарат районної ради займався організацією
виконання рішень ради та постійних комісій, розглядом скарг та заяв громадян
району з виїздом за їх місцем проживання, прийомах громадян керівництвом
районної ради у місцевих радах, надавав методичну допомогу працівникам
місцевих рад району з різних питань роботи органів місцевого самоврядування.
Крім того працівники виконавчого апарату приймали участь у підготовці та
проведенні засідань координаційної ради, семінарів-навчань з секретарями
місцевих рад, підготовці та проведенні державних свят, які проводилися в районі,
займалися підготовкою інформацій для обласної ради, вивчали питання, доручені
керівництвом районної ради.
Не дивлячись на проведу роботу у звітньому періоді, попереду нас чекає
великий обсяг завдань на шляху до сталого економічного, культурного і
соціального розвитку району, вирішення яких можливе за умови співпраці всіх
гілок влади, розуміння спільних проблем і об'єднання зусиль навколо їх
вирішення.

