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РІШЕННЯ
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30.03.2017
Про звіт голови Запорізької районної
ради Запорізької області за 2016 рік

Керуючись ст.ст. 43, 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Запорізька районна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт голови Запорізької районної ради за 2016 рік.
2. Оприлюднити звіт шляхом публікації у районній газеті „Червоний
промінь” та на офіційному сайті Запорізької районної ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної
ради.

Заступник голови ради

С.І.Бурма

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення районної ради
30.03.2017 № 2

Звіт голови районної ради за 2016 рік
Завершився перший рік роботи Запорізької районної ради сьомого
скликання. Згідно з п. 17 ч. 6 ст. 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» голова районної ради повинен звітувати перед
радою та виборцями про свою діяльність та діяльність ради за період з
листопада 2015 та 2016 рік.
Звітний період був насичений політичними подіями, які безперечно,
вплинули на соціально-економічну ситуацію в нашому районі, та на діяльність
органів місцевого самоврядування.
Фахівці вважають, що якою б ефективною не була влада в центрі, вона
ніколи не стане досконалою і демократичною без адекватної системи влади на
місцях.
Конституція України визначає місцеве самоврядування як право
територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в
межах Конституції та законів України.
Робота депутатського корпусу була спрямована на якомога повніше та
ефективніше виконання покладених на раду обов’язків. Районна рада
функціонувала послідовно у межах Конституції України, Законів України:
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад»,
«Про службу в органах місцевого самоврядування», Регламенту районної
ради, із врахуванням інтересів виборців, дотримувалася прийнятих рішень.
Саме завдяки взаєморозумінню нам вдалося забезпечити умови для
виконання поставлених завдань, об’єднати зусилля депутатського корпусу та
громадян на плідну працю у ключових напрямках життєдіяльності району. В
центр нашої діяльності поставлена людина та поліпшення життя кожного
мешканця району.
Районна рада спільно з районною державною адміністрацією, працюючи
над забезпеченням сталого економічного розвитку та підвищенням добробуту
жителів району, з успіхом реалізує прийняті рішення та програми щодо
розвитку основних галузей господарського комплексу району, підтримки
вітчизняного товаровиробника, створення нових робочих місць та
сприятливого інвестиційного клімату для впровадження новітніх технологій,
активізації підприємницької діяльності, врегулювання майнових відносин в
процесі реформування агропромислового сектору економіки та земельних
відносин, розвитку особистих селянських господарств, реалізації заходів
щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального
використання природних ресурсів, подальшого розвитку територіальних громад
району.

Підтримуючи робочі контакти з районною державною адміністрацією
нам вдається спільно знаходити ефективні шляхи вирішення проблем, що
виникають.
Повноваження районної ради реалізуються шляхом прийняття
відповідних рішень. Підготовка пленарних засідань районної ради займає
чільне місце в роботі виконавчого апарату районної ради.
З початку роботи районної ради 7 скликання до кінця 2016 року
проведено 17 пленарних засідань на яких прийнято 223 рішення.
Депутати мають можливість завчасно ознайомитися з проектами рішень
та довідковим матеріалом, щоб внести свої слушні пропозиції та належним
чином підготуватися до сесії.
Основною ланкою в системі підготовки рішень ради є постійні комісії,
робота яких триває у міжсесійний період.
Районною радою створено 5 постійних комісій та затверджено Положення
про них. Постійні комісії з початку каденції районної ради 7 скликання провели
69 засідань на яких розглянули 243 питання. На контролі постійних комісій
знаходяться 74 програми, 17 з яких прийняті районною радою останнього
скликання.
У звітному періоді активно працювали постійна комісія з питань
законності та етики на чолі з головою комісії депутатом районної ради
Остопарченко Л.В. та постійна комісія з фінансово-економічних питань та
бюджету на чолі з головою комісії депутатом районної ради Федорченко Г.Г.
Комісії провели 41 засідання, усі розглянуті питання були винесені на пленарні
засідання ради. Члени комісій принципово розглядають внесені питання, про
що свідчить повернення деяких питань на доопрацювання і повторний
розгляд.
Слід зазначити, що робота апарату районної ради, депутатського корпусу
оперативно висвітлювалась протягом року на офіційному сайті районної ради
та в газеті «Червоний промінь».
Питання про стан виконання районного бюджету виноситься чи не на
кожну сесію.
Протягом року на розвиток об’єктів медичної, освітньої та соціальнокультурної сфери було залучено коштів бюджетів всіх рівнів на загальну суму
більше 56 млн. гривень.
За рахунок коштів районного бюджету протягом 2016 року виділено
асигнувань на заклади охорони здоров’я району та фінансування районних
програм у галузі охорони здоров’я 6 312 600,00 грн.
По галузі «Освіта» на утримання загальноосвітніх шкіл, дошкільних
навчальних закладів, районних установ по галузі «Освіта» та районних програм
протягом року виділено 31 197 300,00 грн.
За рахунок коштів районного бюджету, профінансовано:
- ремонти будівель, що знаходяться на балансі Запорізької районної ради на
суму 758 800,00 грн.;

- проведення капітального ремонту Відрадненського будинку культури на суму
580 783,00 грн.;
- реконструкцію котельні Новозапорізької ЗОШ на суму 293 670,00 грн.;
- капітальний ремонт електромереж та опалення Лукашівського НВК на суму
366 323,00 грн.;
- капітальний ремонт спортивного залу Миколай-Пільського НВК
332 000,00 грн.;
- реконструкцію їдальні Малокатеринівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму
1 102 450,00 грн.;
- вуличне освітлення смт. Малокатеринівка 100 000,00 грн.;
- реконструкцію приміщень дошкільного відділення ІІ групи Мар,ївського НВК
на суму 417 372,00;
- ремонт Наталівського будинку культури 213 933,00 грн.;
- реконструкцію котельні з заміною котлів Лежинського НВК на суму
668 321,00 грн.;
- капітальний ремонт покрівлі Біленьківського будинку культури на суму
300 000,00 грн.
В рамках Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування, спільно за кошти районного та обласного бюджетів
придбано житло Тарасенко Ларисі Вікторовні в с. Відрадне.
Завершені будівельні роботи по об’єкту: «Поліклініка на 250 відвідувань
по вул. Партизанській/Зоряній в смт. Кушугум Запорізького району». Об’єкт
найближчим часом буде введено в експлуатацію.
У 2017 році на території району планується реалізація інвестиційного
проекту ТОВ СП «Нібулон» «Будівництво перевантажувального терміналу
компанії «Нібулон» з відвантаження зернових та олійних культур на річковий
транспорт в с. Біленьке (кошторисна вартість об’єкту складає - 200,0 млн.
гривень).
Належна увага приділяється в районній раді організації прийому громадян.
Для оперативного вирішення питань, з якими звертається населення району,
встановлені дні прийому громадян з особистих питань: голови ради – перший,
третій понеділок місяця, заступник голови ради – другий, четвертий понеділок
місяця. Керівниками та депутатами районної ради практикується проведення
виїзних прийомних днів.
Відповідно до статистичних даних за 2016 рік до районної ради надійшло
22 (2015 – 33) письмових звернення, 93 (2015 – 45) громадянина звернулись на
особистому прийомі до керівництва районної ради.
Найбільш актуальними на сьогодні залишаються:
- земельні питання (виділення земельних ділянок під ведення підсобного
господарства, приватизація земельних ділянок; укладання договору оренди,
вирішення земельних спорів між сусідами та інші);

-

-

питання соціального захисту (надання матеріальної допомоги для
покращення матеріального стану, допомоги на лікування або утримання
неповнолітніх дітей або батьків);
питання житлово-комунального господарства (відсутність вуличного
освітлення, покращення водозабезпечення тощо).
питання впорядкування роботи приміських автобусних маршрутів.

Зазначені питання розглядаються районною радою та надається посильна
допомога. В разі неможливості позитивного вирішення питань громадянам
надаються роз’яснення щодо шляхів їх вирішення у тому числі спеціалістами
Першого запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги в рамках районної програми безоплатної правової допомоги
жителям району.
Районна рада постійно удосконалює свою роботу з населенням, спрямовує
свої зусилля на забезпечення їх соціального захисту та надання відповідної
допомоги згідно діючого законодавства.
Реалізація державної регуляторної політики Запорізькою районною радою
Запорізької області та її виконавчим апаратом протягом 2016 року була
спрямована на виконання завдань, визначених нормами Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,
мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально
можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу
інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади. З відповідальними за
здійснення регуляторної діяльності посадовими особами органів місцевого
самоврядування району у 2016 році було продовжено практику проведення
методичних семінарів та навчань з даного питання у Запорізькому центрі
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ
та організацій Запорізької облдержадміністрації.
Серед депутатів, посадових осіб органів місцевого самоврядування значно
підвищився рівень дотримання вимог регуляторної політики, більш свідомим
стало відношення до виконання цієї роботи.
Для досягнення районною радою остаточної мети, прийняття виважених
рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів,
спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб'єктів господарювання,
громадян та держави, на 2017 рік залишаються завданнями Запорізької
районної ради Запорізької області:
– впровадження прозорої моделі публічного діалогу між органами
місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання;
– створення дієвих механізмів для забезпечення прийняття послідовних та
орієнтованих на досягнення конкретних цілей регулювань.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Запорізькою районною радою Запорізької області, як розпорядником публічної
інформації, протягом 2016 року була проведена наступна робота.
Протягом звітного періоду забезпечувалось систематичне та оперативне
оприлюднення інформації про діяльність районної ради та інформації,
зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
шляхом розміщення на офіційному сайті Запорізької районної ради Запорізької
області, у районній газеті «Червоний промінь», на дошці оголошень районної
ради.
Протягом 2016 року Запорізькою районною радою Запорізької області
систематично проводились семінари-навчання щодо дотримання вимог Законів
України «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання корупції»,
«Про публічні закупівлі», «Про безоплатну правову допомогу» та інших.
За 2016 рік на адресу Запорізької районної ради Запорізької області
надійшло 20 запитів на інформацію (2015 - 9), 8 від фізичних та 12 від
юридичних осіб. Всі запити були своєчасно розглянуті у відповідності до
діючого законодавства та на них надані відповіді. Протягом 2016 року помітно
збільшилась кількість запитів про надання публічної інформації, що надійшли
через електронну пошту.

Голова ради

А.М. Шевчишин

