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Про звіт голови районної ради
На підставі пункту 17 частини 6 статті 55 Закону
України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши звіт голови районної ради та враховуючи рішення
спільного засідання постійних комісій районної ради з питань бюджету, власності та
інвестиційної діяльності, з питань діяльності ради, запобігання та протидії корупції і з
соціальних та гуманітарних питань від 10 грудня 2019 року №348/117/34,
районна рада
ВИРІШИЛА:
Звіт голови районної ради про роботу Маловисківської районної ради за звітний період
взяти до відома.

Голова районної ради

С.Сосновська

Звіт голови районної ради
про роботу Маловисківської районної ради за звітний період
Шановні депутати та запрошені!
Щорічний звіт голови районної ради передбачений статтею 55 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» і відображає діяльність представницького органу
місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених Конституцією та законами
України, нормативно-правовими актами і узагальнює виконання депутатами районної ради
обов’язків, передбачених, передусім, Законами України „Про статус депутатів місцевих рад”
та „ Про місцеве самоврядування в Україні”.
Упродовж звітного періоду, з листопада 2018 року по листопада 2019 року,
Маловисківська районна рада сьомого скликання діяла шляхом забезпечення необхідних
умов та можливостей для налагодження найбільш оперативного та результативного втілення
владних повноважень, консолідації зусиль депутатів задля стабільної життєдіяльності громад
нашого району.
Поточна робота ради на рік формувалась на основі річного плану, затвердженого
рішенням районної ради від 18 грудня 2018 року № 312, який складався з урахуванням
пропозицій фракцій, постійних комісій, окремих депутатів, а також районної державної
адміністрації.
Депутати районної ради намагаються виправдати довіру виборців та здійснювати
основні принципи місцевого самоврядування на основі колегіальності, гласності, законності,
поєднуючи місцеві та державні інтереси..
Діяльність Маловисківської районної ради в звітному періоді спрямовувалась на
захист спільних інтересів територіальних громад району, ефективне управління об’єктами
спільної власності територіальних громад сіл та селищ району, раціональне використання
фінансових ресурсів, виконання райдержадміністрацією делегованих радою повноважень,
забезпечення соціального захисту населення, вирішення відповідно до законодавства питань
регулювання земельних відносин, затвердження в установленому порядку та реалізацію
районних програм.
Сесії ради проводилися відкрито, із забезпеченням вільного доступу громадян.

Шановні друзі!
Скликання сесій районної ради проводилося згідно з розпорядженнями голови
районної ради при дотриманні норм Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та Регламенту роботи районної ради.
Як голова районної ради, разом з виконавчим апаратом завжди намагалася забезпечити
виконання положень Регламенту районної ради щодо вчасного подання матеріалів на
розгляд сесій, якісної підготовки документів.
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Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»
виконавчим апаратом районної ради на офіційному веб-сайті районної ради розміщувались
матеріали з проектами рішень і пояснювальними записками їх авторів завчасно до початку
роботи сесій районної ради. Депутати мали можливість завчасно ознайомитись з порядком
денним та проектами рішень, довідковими матеріалами на сайті районної ради, внести свої
пропозиції, належно підготуватися до пленарного засідання.
А на виконання вимог статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» результати поіменного голосування оприлюднювалися на сайті районної ради в
день проведення сесії.
У звітному періоді проведено 4 пленарних засідань, на яких розглянуто 64 питань та
прийнято 63 рішення.
Схвалено текст звернення депутатів Маловисківської районної ради до Народного
депутата України 8 скликання Олександра Горбунова щодо зміни меж районів
Кіровоградської області, зокрема віднесення Маловисківського району до Кропивницького, а
не до Голованівського району, як пропонувалося вищезазначеним народним депутатом.
Наразі, це питання залишається відкритим і сьогодні, новий Закон адміністративнотериторіального устрою України ще не ухвалений.
Це не залишило байдужими громадськість нашого району, жителями були зібрані та
надісланні у відповідні інстанції підписи щодо приєднання нашого району виключно до
Кропивницького району у разі зміни меж районів Кіровоградської області.
Всі питання пленарних засідань ради були попередньо розглянуті на засіданнях
постійних комісій районної ради.
Як і минулі роки, активно використовувалася форма роботи як проведення спільних
засідань постійних комісій.
У звітному періоді було проведено 4 спільних засідань постійних комісій на яких
розглянуто 75 питань.
Відбулося 2 спільних засідань президії районної ради і постійної комісії з питань
бюджету, власності та інвестиційної діяльності на яких розглянуто 7 питань і прийнято
відповідні рішення та рекомендації.
Крім спільних засідань, протягом року відбулося :
- 8 засідань постійної комісії з питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності
(голова - Карюкова Ганна Романівна). Розглянуто питання стосовно формування бюджету
району та здійснення контролю за його ефективним використанням, управління майном
спільної власності (оренда, відчуження, списання) та інші. Розглянуто 11 питань ;
- 6 засідань постійної комісії з питань діяльності ради, запобігання та протидії
корупції (голова – Федченко Юрій Леонідович). Розглянуто питання, що стосувались
нагороджень районними відзнаками - розглянуто 6 питань.
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На трьох засіданнях президії районної ради погоджувались проекти порядку денного
пленарних засідань районної ради та інші питання.
На контролі постійних комісій районної ради знаходиться 60 районних програм,
11 з них затверджено у звітному періоді, а саме :
- Програма економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2019 рік;
- Програма підтримки органів виконавчої влади на 2019 рік;
- Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2021 роки;
- Програма по виконанню в районі «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини» на 2019-2021 роки;
- Програма «Забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт ,
позбавлених піклування, осіб з їх числа на період до 2023 року»;
- Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи на 2019 рік;
- Програма соціального захисту малозабезпечених верств населення Маловисківського
району у 2019 році;
- Програма для пільгових категорій населення району на 2019 рік;
- Програма «Доступна та якісна медицина» на 2019-2020 роки;
- Програма «Цукровий діабет» на 2019-2021 роки;
- Програма з локалізації та ліквідації карантинних організмів на території
Маловисківського району на 2019-2021 роки.
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 розглядалися на пленарних засіданнях районної ради.
Спільно з фінансовим управлінням райдержадміністрації та профільною постійною
комісією районної ради своєчасно і оперативно здійснювався перерозподіл бюджетних
призначень видаткової частини районного бюджету з тим, щоб головні розпорядники коштів
змогли використати всі наявні фінансові ресурси для забезпечення стабільного
функціонування бюджетних установ, забезпечували видатки по захищених статтях.
Протягом звітного періоду бюджет району був на постійному контролі.
Виконання планових показників Маловисківського районного бюджету по загальному та
спеціальному фондах за січень-листопад 2019 року складає 90,1%(планові показники –
254474,4 тис. грн., фактично надійшло 229242,6 тис. грн.), в тому числі по власних і
закріплених доходах загального фонду виконання складає 92,6 (фактично надійшло – 36036,7
тис. грн.).
Видаткова частина районного бюджету станом на 1 грудня 2019 року по загальному фонду
виконана на 84,7 % (планові призначення – 253 189,2 тис. грн., виконано – 214 430,1 тис.
грн. ), по спеціальному фонду на 77,1 % ( планові призначення – 15 712,1 тис. грн.,
виконано – 12 115,5 тис.грн. ).
За 11 місяців 2019 року органами місцевого самоврядування затверджено субвенції з
місцевих бюджетів районному бюджету в сумі 9 727,4 тис. грн.: на утримання закладів
освіти – 7 336,7 тис. грн., закладів охорони здоров′я – 1 133,2 тис. грн.
Велика подяка всім органам місцевого самоврядування за підтримку районних програм
та закладів бюджетної сфери!
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Шановні присутні!
Питання з управління спільною власністю територіальних громад сіл, селища і міста
району є вкрай важливими , а тому діяльність депутатського корпусу та виконавчого
апарату районної ради в даному напрямку була спрямована на забезпечення належного
збереження і ефективного використання майна, забезпечення безперебійної та ефективної
роботи комунальних підприємств , установ і організацій, надходження коштів до районного
бюджету від їх діяльності в тому числі – від оренди .
У спільній власності територіальних громад сіл та селищ району є 68 об’єктів, з них 17 закладів освіти, 33 заклади охорони здоров’я, 4 заклади культури та інші об’єкти.
Фізичним і юридичним особам здано в оренду 3453 квадратних метри приміщень за
які отримано більше 377 822 грн орендної плати, з них до районного бюджету сплачено
майже 110 750 грн. Кошти за оренду приміщень надходять на рахунки комунального
підприємства «Маловисківський комунальник» і використовуються для оплати послуг
охорони адміністративних приміщень районної ради та фінансового управління
райдержадміністрації, благоустрою прилеглих територій, виплати заробітної плати
працівникам комунального підприємства за прибирання та опалення приміщень, оплати за
енергоносії, придбання будівельних матеріалів та господарчих товарів.
Завдяки співпраці з місцевими радами, на належному рівні працює районна
комунальна установа «Трудовий архів». На сьогодні в установі зберігаються 127 фондів, а
це 20 тис. 270 одиниць документів з особового складу ліквідованих установ, підприємств,
організацій різних форм власності. Установою надаються довідки про підтвердження стажу
роботи, пільгового стажу, розміру заробітної плати та прийому і звільнення громадян.
Протягом звітного періоду проведено 1 виїзне засідання Координаційної рада з
питань місцевого самоврядування, що діє при голові районної ради на території
Уманського району Черкаської області. Метою цього заходу було вивчення позитивного
досвіду в рамках процесів пов’язаних з децентралізацією влади, об’єднання громад та
діяльністю органів місцевого самоврядування в нових умовах міжбюджетних відносин.

Шановні колеги!
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Упродовж звітного періоду до районної ради надійшло 455 звернень від юридичних
осіб та громадян. Виконавчим апаратом направлено юридичним, фізичним особам,
громадським організаціям, політичним партіям, правоохоронним органам 220 листи.
Головою районної ради видано 133 розпорядження з різних сфер діяльності.
Мною, як головою ради та очолюваним мною виконавчим апаратом, створюються
умови для реалізації прав громадян на електронні, письмові та усні звернення.
Здійснюються заходи щодо удосконалення цієї роботи в межах чинного законодавства.
Визначені дні та години прийому громадян керівництвом ради. Звернення детально
вивчаються та розглядаються відповідно до чинного законодавства, надсилаються за
необхідності для вирішення відповідним органом.
Діяльність районної ради тісно пов’язана з діяльністю райдержадміністрації. Ми
всі розуміємо, що лише в тісній співпраці ми можемо досягти покращення соціальноекономічного розвитку району. Сьогодні усі без винятку питання забезпечення
життєдіяльності
народногосподарського
комплексу
Маловисківського
району
розглядаються, аналізуються та розв’язуються спільно і зважено, на засадах суто ділового
підходу, взаєморозуміння та взаємної поваги. Це є вирішальним фактором оцінки діяльності,
як окремих гілок влади, так і їх співпраці.
Протягом поточного року, за пропозиціями Маловисківської райдержадміністрації,
проведено ремонт автомобільних доріг на території Злинської, Оникіївської ,
Плетеноташлицької та Мар'янівської сільських рад.
Ремонт проведено за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення, що передбачена обласному бюджету
Кіровоградської області у 2019 році.
Відремонтовані автомобільні дороги протяжністю 6,2 км, обсяг фінансування склав
18705,7 тис.грн., з них:
- Веселівка - Мар'янівка (протяжністю 1,0 км., обсяг фінансування 3011,5 тис.грн.);
- Тарасівка – Злинка- Новоукраїнка (протяжністю 2,6 км., обсяг фінансування 7694,2
тис.грн.);
- Оникієве – ст. Плетений Ташлик (протяжністю 1,3 км., обсяг фінансування 4000,0
тис.грн.);
- Плетений Ташлик - ст. Плетений Ташлик – Рівне(протяжністю 1,3 км., обсяг
фінансування 4000,0 тис.грн.);
Шановні колеги!
На даний час на території району функціонують і мають прямі міжбюджетні відносини
з державним бюджетом три об’єднані територіальні громади Маловисківська, Смолінська і
Мар'янівська та проходять перші вибори у Злинській . Це значно зменшило доходи
районного бюджету і можливість фінансування закладів соціальної сфери, що обслуговують
населення всього району у повному об’ємі.
Проте, районна рада значну увагу приділяла фінансуванню видатків на утримання
галузей освіти, охорони здоров’я та культури.
Постійно проводиться робота з керівниками місцевих рад щодо надання субвенцій
районному бюджету для утримання закладів охорони здоров’я, освіти та культури.
Так, у галузі «Освіта» протягом звітного періоду на :
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- харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій виділено – 1 128 548 грн. в.т.ч.
кошти сільських рад – 627 169 грн.;
- відрядження працівників закладів освіти виділено – 49 000 грн.;
- утримання шкільних автобусів (придбання дизпалива, запасних частин, ремонт)
виділено – 1 058 361 грн., в т. ч. кошти сільських рад – 548 770 грн.
- енергоносії (електроенергія, тепло- та водопостачання, придбання вугілля, тріски
паливної, брикетів з деревини, пелет) виділено – 2 431 400 грн., в т.ч. кошти сільських
рад – 587 700 грн.
- оплату послуг виділено – 441 083 грн., в т. ч.:
• заміри опору ізоляції в закладах освіти – 78 000 грн.;
• страхування та діагностика шкільних автобусів – 61 716 грн.;
• комплектація та складування підручників - 27 148 грн.;
• оплата телекомунікаційних послуг – 32 726 грн.;
• навчання відповідальних за теплове та електрогосподарство в закладах освіти –
22 798 грн.;
• ремонт та перезарядка вогнегасників – 53 019 грн.;
• атестація робочих місць – 35 909 грн.;
• дератизація приміщень – 14 522,00 грн.;
• ліцензування та обслуговування програмного забезпечення «Курс ШКОЛА» - 30
400,00 грн.;
- інші послуги (заміна лічильників, пожежна, охорона сигналізація, вивезення сміття,
ремонт обладнання) – 112 205,00 грн.
- зміцнення матеріально-технічної бази за рахунок районного бюджету :
- встановлено енергозберігаючі вікна в закладах освіти – 68 000 грн.;
- придбано дидактичні матеріали, меблі для НУШ та комп’ютерну техніку в якості
співфінансування – 110 849 грн. ;
- придбано будівельні матеріали для поточних ремонтів у закладах освіти – 200 613,00
грн.;
- придбано товари господарського призначення, інвентар, та ін. – 123 987,00 грн.;
- За рахунок залишку освітньої субвенції придбано:
Автобуси шкільні «Атаман», 2 од. - 3 600,00 тис.грн;
Електропобутова техніка, електроприлади - 139,6 тис. грн.;
Промислове обладнання (жарові шафи, плити електричні, м’ясорубки електричні,
виробничі столи, мийки багатосекційні, стелажі для сушки посуду) , 384,1 тис.грн.;
Обладнання для майстерні Великовисківської ЗШ, 15, 7 тис. грн.;
Санітарно-гігєнічне обладнання, 128,8 тис.грн.;
- Посуд для харчоблоків, 60,5 тис. грн.;
- Пандуси - 106,2 тис. грн.;
- Огорожа для закладів освіти – 132, 00 тис.грн.(Якимівський і Мануйлівський НВК);
Метеостанцію для Плетеноташлицької ЗШ – 8,1 тис. грн.
Паливозавантажувачі (бункери) для котельні Плетеноташлицької ЗШ І-ІІІ ст.
На утримання інших закладів і установ освіти передбачено - 3 541 215 грн., в т.ч.
- позашкільний заклад – районний будинок дитячої та юнацької творчості – 967 912
грн.;
- методичний кабінет – 722 150 грн.;
- група централізованого господарського обслуговування та централізована
бухгалтерія – 1 851 153 грн.
В галузі охорони здоров’я, продовжувалася реформа, які розпочата у 2018 році, в
переважній більшості, це стосувалося первинної ланки медицини.
7

За цей період було комп’ютеризовано 18 робочих місць лікарів та підписано 24937
електронних декларацій з жителями району.
Завдяки фінансування з бюджетів різних рівнів :
- введено в експлуатацію новозбудоване приміщення Великовисківської амбулаторії
загальної практики – сімейної медицини, повністю забезпечено новим сучасним
обладнанням та меблями (співфінансування з місцевих бюджетів склало 600 тис.грн.),
проведено заходи по благоустрою прилеглої території на суму 100 тис.грн за рахунок
субвенції з державного бюджету;
- проведено роботи по капітальному ремонту Злинської амбулаторії загальної практики
– сімейної медицини на суму 200 тис.грн. та виготовлено проектно кошторисну
документацію – 78,159 тис.грн.;
- придбано 6 комплектів портативного сучасного обладнання «IDIS» для шести
амбулаторій району за кошти держбюджету – 594 тис.грн., спів фінансування з районного
бюджету – 61,909 тис.грн.
- придбано 2 службових автомобіля для сімейних лікарів Великовисківської та
Злинської амбулаторій загальної практики – сімейної медицини за рахунок коштів
державного бюджету;
- виділено 65 тис.грн. для забезпечення симптоматичного лікування онкохворих;
- виділено 103 тис.грн. для забезпечення медикаментами пільгових категорій
населення;
За рахунок місцевого бюджету здійснюється оплата комунальних послуг, електроенергії
та придбання твердого палива на суму 272 тис.грн.
Протягом 2019 року була та залишається напруженою ситуація в галузі медицини району
на вторинній ланці, де активна фаза реформи має розпочатися у наступному - 2020 році.
На даний час, рівень фінансування комунального некомерційного підприємства
«Маловисківська ЦРЛ», окрім захищених статей (заробітна плата та енергоносії), становить
17% від потреби.
Бюджетне забезпечення вищезазначеного основного закладу охорони здоров’я району,
яке надає медичні послуги населення всього району, практично майже повністю лежить на
плечах районного бюджету. Так з власних доходів виділено і профінансовано видатки:
2015 рік – 1546,3 тис.грн.,
2016 рік – 4230,0 тис.грн.,
2017 рік – 10486,2 тис.грн.,
2018 рік – 14395,5 тис.грн.,
2019 рік – 14320,0 тис.грн.
В той час як об’єднані територіальні громади, громадяни яких обслуговуються та
лікуються в постійному режимі власні кошти не виділяли, крім Мар»янівської ОТГ, яка в
2019 році виділила лише 250,0 тис.грн. з розрахункових 1500.0 тис.грн на медикаменти і
обладнання.
Все ж, ряд позитивних змін, вважаю слід відмітити.
Перш за все, рішенням районної ради наш єдиний профільний лікувальнопрофілактичний заклад вторинного рівня надання медичної допомоги населенню району Маловисківську центральну районну лікарню реорганізовано в комунальне некомерційне
підприємство, яке було перереєстроване та цього року з гідністю підтвердило свій рівень,
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отримавши Ліцензію на провадження медичної діяльності Міністерста охорони здоров’я
України.
Можливо непомітним, але дуже важливим стала зміна показника кількості
гемодіалізних хворих з 15 до 17. Таке лікування є постійним і дороговартісним та стало
можливим як завдяки ряду втілених організаційних рішень так і завдяки відповідному
фінансуванню.
Постійно продовжується робота з оснащення лікарні сучасним висококласним
обладнанням, впровадження в практику лікування та діагностики новітніх методик та
систем, завдяки чому в сумі медична допомога населенню надається на більш високому
рівні, а ми з вами маємо те, чого не мають інші райони.
Придбано та функціонує нова ендоскопічна система з відеогастроендоскопом.
Освоєно 1 391тис.грн. Ця система вже дає позитивні результати в діагностиці складних
патологій хірургічного та терапевтичного профілю з можливістю фото-та відео-фіксації.
Також тепер ми маємо можливість заключати договори по наданню послуг з Національною
службою здоров’я України.
Також в цьому році придбано вкрай необхідні:
- апарат високочастотний електрохірургічний у комплекті – 46,6 тис.грн., що дало
можливість проводити оперативні втручання на шийці матки, чого не було до
цього часу;
- операційний стіл – 135,0 тис.грн.;
- ендоскоп зі світловодом – 56,0 тис.грн.;
- монітор пацієнта мультипараметральний – 95,0 тис.грн.;
- кисневий концентратор – 170,0 тис.грн.;
- компресор безмасляний – 75,5 тис.грн.;
- центрифуга ОПН лабораторна клінічна – 18,5 тис.грн.;
- стерилізатор повітряний ГП-80 – 15,7 тис.грн.;
- парафінонагрівач Каскад-7 – 11,2 тис.грн.
З придбанням бальнеологічного пристрою на суму 36,5 тис.грн. в Маловисківській
ЦРЛ впроваджено методику вуглекислих ванн, що є дуже важливим в процесі реабілітації
пацієнтів. Дана методика є лише в Маловисківській ЦРЛ.
Нарешті придбано сучасну універсальну стоматологічну установку з бор-машиною на
суму 92,2 тис.грн.
Умови перебування хворих в стаціонарі покращено завдяки отриманню по гуманітарній
допомозі 50 функціональних ліжок з матрацами та приліжковими тумбами. (ХОЧУ ОКРЕМО
ПОДЯКУВАТИ ВСІМ АГРАРІЯМ ТА ДЕПУТАТАМ РАЙОННОЇ РАДИ, ХТО ДОПОМІГ
ОПЛАТИТИ ЇХ ДОСТАВКУ).
Життя рухається вперед і невід’ємною частиною сучасного діагностичного та
лікувального процесу є телемедицина, яка передбачає вільне спілкування та обмін даними
між спеціалістами різних рівнів в он-лайн просторі. У 2019 році КНП «Маловисківська ЦРЛ»
зареєстроване в електронній системі охорони здоров'я, що забезпечує автоматизацію ведення
обліку медичних послуг та управління медичною інформацією в електронному вигляді,
медичні працівники пройшли відповідне стажування, їх робочі місця потребують оснащення
персональними комп’ютерами. Така потреба на даний час становить 60 автоматизованих
робочих місць. Протягом року придбано комп’ютер в зборі – 2 шт., багатофункціональний
9

пристрій (принтер 3 в 1) – 2 шт. Вирішується питання закупівлі ще 15 комп’ютерів, але цього
вкрай недостатньо.
Постійною є робота по покращенню матеріально-технічної бази. У 2019 році здійснено
розпочатий наприкінці минулого року капітальний ремонт покрівлі поліклінічного
відділення КНП «Маловисківська ЦРЛ». Роботи здійснені своєчасно та якісно. Всього
освоєно 986, 45 тис.грн. Також близько 450,0 тис.грн. бюджетних коштів використано на
придбання матеріалів, які були використані на проведення поточних ремонтів приміщень
відділень лікарні. Роботи здійснювались силами медичних працівників та персоналу, за
кошти спонсорської допомоги та районного бюджету.
Протягом року, значної уваги приділялося розвитку культури.
Мережа закладів культури району складає 44 одиниці ( 1 районний будинок культури,
22 сільських клубних закладів, 1 районний бібліотечно-інформаційний центр, 15 сільських
бібліотек( з них не діють Лутківський сільський клуб та Лутківська сільська бібліотека у
зв»язку з вакансіями), 1 музей, 1 початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад ,
8 народних колективів та 3 краєзнавчих музеї , що працюють на громадських засадах ( с.
Злинка, Хмельове, Розсохуватка ).
На території району , відповідно Державного реєстру нерухомих пам’яток України,
знаходиться 45 пам’яток історії, 4 пам’ятки архітектури та 9 пам’яток археології, загалом
64 нерухомі пам’ятки культурної спадщини.
Стратегію розвитку галузі в 2019 році визначала районна Програма розвитку культури
на 2018-2019роки.
На виконання заходів цієї програми з районного бюджету освоєно 69,3 тис.грн., з них:
- на участь в обласних культурно-мистецьких проектах 27,1 тис грн.,
- на організацію та проведення районних проектів 14,5 тис грн..,
- заходи з підвищення кваліфікації спеціалістів закладів культури – 6,8 тис.грн., ,
- забезпечення функціювання нових послуг для читачів з використанням комп’ютерів
та Інтернету 3,5 тис.грн.,
- розвиток бібліотечної справи, , виготовлення довідково-інформаційного матеріалу в
бібліотеці – 1,7 тис.грн.,
- поновлення експозицій музею 3,1 тис грн..,
- забезпечення автоматичної пожежної та охоронної сигналізації – 13,5 тис.грн.,
- виготовлення рекламної продукції, що відображає туристичний потенціал району –
1,5 тис.грн.,
- поновлення декорацій, оформлення приміщень районного будинку культури – 3
тис.грн.
З інших джерел фінансування, а саме спец рахунків районних закладів культури освоєно
27,5 тис.грн. з них :
- на розвиток мистецької освіти – 5,7 тис.грн.,
- забезпечення діяльності бібліотеки – 1,4 тис.грн.,
- розвиток аматорського мистецтва , забезпечення гастрольної діяльності аматорських
колективів, надання методичної допомоги закладам культури району - 20,4 тис.грн.
Станом на 01.10 2019 року на ремонт клубних закладів району з місцевих бюджетів та
інших джерел, не заборонених законодавством освоєно 926,74 тис.грн., за рахунок яких :
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- проведено капітальні ремонт Оникіївського сільського будинку культури на суму
132, 720 тис.грн.грн.(благодійна допомога);
- виготовлено проектну документацію на Великовисківський сільський будинок
культури – 32,0 тис. грн. (бюджетні кошти);
Здійснено поточні ремонти закладів культури на суму 177,8 тис.грн. з них
використано :
20,0 тис. грн. на ремонт порогу Злинського сільського будинку культури;
9,2 тис. грн. на ремонт фасаду даху Новогригорівського сільського будинку
культури;
1,1 тис. грн. на ремонт внутрішніх кімнат Миролюбівського сільського
будинку культури;
17,0 тис. грн. на встановлення вікон, дверей Великовисківського сільського
будинку культури:
22,0 тис. грн. на встановлення паркану та косметичний ремонт Мануйлівського
сільського будинку культури;
5,0 тис. грн. на косметичний ремонт Лутківського сільського клубу;
3,0 тис. грн. на озеленення подвір’я Нововознесенського сільського клубу;
100 тис.грн. на косметичний ремонт приміщення Великовисківської школи
естетичного виховання;
0,5 тис.грн. на фарбування фасаду Якимівської сільської бібліотеки.
Придбано сценічні костюми та обладнання на суму 220.92 тис.грн., з них для :
Злинського сільського будинку культури придбано:
- сценічні костюми - 100,0 тис. грн.
- проектор –10,0 тис. грн.;
- мікрофон - 1,3 тис. грн.
Якимівського сільського будинку культури придбано:
- сценічні костюми – 90,3 тис. грн.;
- більярд - 5,5 тис. грн.
Великовисківського сільського будинку культури придбано:
- сценічні костюми – 10,0 тис. грн.
Хмелівського сільського будинку культури придбано :
- завісу – 0,82 тис. грн.
Диминського сільського клубу придбано
- сценічні костюми – 3,0 тис.грн.
Злинським, Оникіїівським, Мануйлівським, Великовисківським, Хмелівським
сільськими будинками культури, Пасічнівським, Нововознесенським, Новокраснівським
сільськими клубами на проведення культурно – мистецьких заходів витрачено 84,9 тис.
грн.
Проведено поточні ремонти пам'ятників на суму 13,4 тис.грн. на територіях
Копанської,
Лозуватської,
Новогригорівської,
Якимівської,
Мануйлівської,
Нововознесенської. Хмелівської, Плетеноташлицької сільських рад.
Загальна сума коштів від надання платних послуг закладами культури району
станом на 01.10.2019 рік становить – 67,0 тис. грн., з них:
- Маловисківський районний будинок культури – 15,1 тис. грн. (концерти), 12,4 тис.
грн. (оренда), 0,4 тис. грн. (металобрухт);
Плетеноташлицький сільський будинок культури – 2,0 тис. грн. (дискотека);
- Первомайський СК (дискотека) – 1,1 тис. грн.
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Великовисківський СБК – 7,3 тис. грн. (відвідування спортзалу);
Маловисківський районний бібліотечно-інформаційний центр – 1,7 тис.грн.;
Великовисківська школа естетичного виховання – 27 тис.грн..
За 9 місяців 2019 року до книжкових фондів бібліотек Маловисківського району
надійшло – 2058 примірників на суму 191,5 тис.грн. та 998 примірників необробленої
літератури на суму 109,0 тис.грн.. З них до сільських бібліотек - 903 примірника на суму
79,3тис.грн. грн. . Станом на 1. 10. 2019 року в бібліотеках Маловисківського району
книжковий фонд становить
- 196311 примірників, з них 156 735 одиниць – сільські
бібліотеки.
В районі діє 86 аматорських колективів (в тому числі 8 народних колективів), 27
любительських об'єднань, база даних нараховує 63 майстра декоративно-ужиткового
мистецтва, та 4 самодіяльних художника.
Протягом 9 місяців 2019 року клубними закладами району організовано та проведено 963
культурно-мистецьких заходів ( з них 8 – платних), які відвідало 67050 глядачів. З них для
дітей 110 заходів, глядачів 16570.
Аматорські колективи району та окремі виконавці
взяли участь у одному
Всеукраїнському та 6-ти обласних святах, фестивалях, конкурсах.

Шановні присутні!
Відповідно до ухваленого районною радою рішення «Про районні відзнаки» з метою
стимулювання і відзначення жителів району за вагомі здобутки в галузі державного
будівництва і місцевого самоврядування, видатні особисті заслуги у сприянні соціально –
економічному, науково – технічному, культурному розвитку, плідну благодійну та
громадську діяльність, а також з нагоди державних та професійних свят, пам’ятних і
ювілейних дат, протягом звітного періоду керівництво районної ради, депутати та
працівники виконавчого апарату приймали активну участь у підготовці та проведенні
урочистих заходів з нагоди державних свят.
У період з листопада 2018 року з нагоди професійних та ювілейних дат, державних свят
та свят територіальних громад району, ветеранам війни та праці, учителям, соціальним
працівникам, правоохоронцям, працівникам апаратів місцевих рад, депутатам районної і
місцевих рад та багатьом іншим гідним Маловищанам було вручено:
− 18-Почесних грамот районної ради і районної державної адміністрації,
− 41 – спільних грамот районної ради і районної державної адміністрації,
− 54 - Почесних грамот районної ради,
− 23 - Грамота районної ради
− 17 - Подяк районної ради .
У звітному періоді районна рада продовжувала брати активну участь у процесі
реформування у сфері місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні, об’єднуючи зусилля та співпрацюючи з усіма органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування, з іншими асоціаціями та громадськими організаціями,
які зацікавлені у вирішенні проблем, особливо на сільських територіях.
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Зокрема, я як голова районної ради взяла участь у всеукраїнській фаховій майстерні
на тему «Відповіді на болючі питання у сфері реформування адміністративно територіального устрою та медицини» в м. Київ та в інших нарадах, що відбувалися з
актуальних питань в м. Кропивницький.
Шановні депутати!
Виконавчим апаратом постійно надається практична та методична допомога органам
місцевого самоврядування району, її посадовим особам. Працівники виконавчого апарату
сприяють вирішенню питань навчання сільських голів та секретарів рад та інших посадових
осіб рад у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
обласної ради та облдержадміністрації. Проведено 3 семінарів-навчань з керівниками органів
місцевого самоврядування з питань щодо здійснення заходів у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству, санітарно-технічного стану об’єктів централізованого
водопостачання, забезпечення проведення заходів по профілактиці сказу тварин та
недопущення захворювання на гідрофобію людей, посилення захисту дитини на належне
утримання шляхом удосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати
аліментів, щорічного декларування доходів громадян, зміни в земельному законодавстві,
щодо розпорядження та виділення в натурі земельних ділянок власникам земельних часток
(паїв) та інше.
Вся робота районної ради, її депутатського корпусу, постійно висвітлюється в
засобах масової інформації: на офіційному веб-сайті та соціальній мережі Facebook.
Крім новин, на сайті оприлюднюються всі рішення, прийняті на сесіях районної ради,
висвітлювалися результати виїзних засідань, які проводяться на території району, та виїзди
робочих груп з вивчення актуальних питань тощо. На сайті розміщено розділ, де кожен
відвідувач, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», має змогу
ознайомитися з матеріалами, що плануються для розгляду на сесіях районної ради. Таким
чином забезпечено вільний доступ громадян до рішень, які приймаються або обговорюються
районною владою.
Районна рада завжди відкрита для спілкування, дискусій, об’єктивних зауважень та
ділових пропозицій від депутатів та їх виборців, голів територіальних громад.
Шановні депутати!
Позаду – четвертий рік роботи районної ради сьомого скликання. Звичайно, робота
районної ради не є бездоганною, є недоліки, недопрацювання, але ми відкриті, готові
врахувати всі зауваження та пропозиції.
Все, що нами зроблено – це результат колективної праці кожного депутата, постійних
комісій, президії районної ради, виконавчого апарату районної ради, співпраці з районною
державною адміністрацією, місцевими радами, керівниками підприємств, установ і
організацій та громадськістю району.
Сподіваюсь, що, незважаючи на будь-які обставини, всі ми і надалі згуртовано та
ефективно працюватимемо на благо Маловисківщини.
Дякую за увагу.
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