Додаток до рішення
Чернігівської районної
ради 12 жовтня 2016 року
“Про звіт голови районної
ради”
ЗВІТ
голови Чернігівської районної ради О.М.Ларченка
про роботу за період із грудня 2015 року по жовтень 2016 року
Все, що зроблено за звітний період – це колективна праця депутатів,
постійних комісій, президії, сесійна робота та робота виконавчого апарату
районної ради.
Одним з основних та найголовніших напрямків своєї роботи вважаю
надання можливостей депутатам районної ради реалізовувати свої
обов»язки та права. Адже депутат місцевої ради є представником інтересів
територіальної громади, який зобов»язаний захищати інтереси виборців
свого виборчого округу, виконувати їх доручення та брати активну участь
у здійсненні місцевого самоврядування.
Повноваження голови районної ради
прописані у статті 55 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні». По виконанню даних
повноважень я і буду звітуватися.
Згідно пункту першого частини 6 статті 55 вищезазначеного
закону
голова районної ради скликає сесії ради, повідомляє депутатам і
доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії
ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання
ради.
Відповідно до розпоряджень голови районної ради скликано дев»ять
сесій ради. Інформацію про час і місце проведення пленарних засідань та
переліку питань, які передбачалися до розгляду доводилася до відома як
депутатів так і мешканців району, депутатів обласної ради, народних
депутатів України, які курують Чернігівський район.
Пункт 2 частини 6 передбачає, що голова ради забезпечує підготовку
сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до
виконавців, організує контроль за їх виконанням
Свою діяльність Чернігівська районна рада здійснює у відповідності до
Конституції, Законів України, Указів Президента України, регламенту
та
річного плану роботи.
При формуванні планів роботи районної ради враховувались
пропозиції депутатів районної ради, постійних комісій, голів - районної ради
та районної державної адміністрації, виконавчого апарату ради. До
затвердження плану роботи проводилось обговорення його у постійних
комісіях.
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Рада сьомого скликання розглянула 228 питань та прийняла 225
рішень,
затвердила
14
Програм, які
стосуються
всіх
аспектів
життєдіяльності району.
117 проектів рішень внесено на розгляд ради головою районної ради.
Депутати ради підтримали чотири Звернення до КМУ, ВРУ та
Президента України, три рішення направлено до відома керівникам
держави, одне Звернення до Чернігівської ОДА та ОР, чотири рішення
направлено керівникам області до відома, одне рішення направлено
Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру.
Контроль за виконанням
рішень районної ради покладено на
постійні комісії ради.
Депутати районної ради
своєчасно забезпечувались матеріалами
проектів рішень (в паперовому та електронному вигляді) по всіх питаннях
порядку денного, допоміжними матеріалами та іншими документами, які
необхідні для результативної роботи. Всі рішення ради доведені до
виконавців, забезпечується контроль за їх виконанням.
В пункті 3 частини 6 зазначено, що голова ради представляє раді
кандидатури для обрання на посаду
заступника голови районної ради;
вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її
виконавчого апарату, витрат на їх утримання.
Отже, на першій сесії ради
за моїм поданням Вами обрано
заступника голови ради - Поліщука В.А.
З метою здійснення районною радою діяльності, направленої на
залучення інвестицій від міжнародних донорських фінансових організацій
шляхом розробки та захисту проектів розвитку громад, надання всебічної
підтримки сільським та селищних громадам району в налагодженні роботи по
залученню грантів рішенням районної ради від 16 лютого 2016 року за моїм
поданням перейменовано аналітично-контрольний відділ у відділ інвестицій
виконавчого апарату районної ради.
За результатами роботи відділу представники Чернігівського району
приймають участь у проекті «Співпраця місцевої влади і громадських
організацій. Просування добрих практик». Даний проект спрямований на
активізацію місцевих громадських ініціатив і організацій до розробки у
співпраці з місцевою владою ефективних механізмів консультацій у
прийнятті рішень щодо вирішення важливих місцевих проблем. Проект
реалізується Гельсінським Фондом з Прав Людини (Польща), ГО «МАRТ»,
Центром гуманістичних технологій «АХАЛАР» на території України та
Польщі з квітня 2016 року по січень 2017 року.
Для тих, хто хоче залучати додаткові кошти для розвитку своєї
громади чи організації на веб-сайті районної ради розміщено аналітичну
інформацію та посібники і рекомендації щодо участі у грантових конкурсах
та перелік міжнародних донорських організацій та фондів, які підтримують
та фінансують проекти за різними сферами та напрямками.
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Відповідно до пунктів 4 та 5 частини 6 статті 55 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» голова ради вносить пропозиції
щодо утворення і обрання постійних комісій ради, дає їм доручення, координує
діяльність сприяє організації виконання їх рекомендацій.
Звісно, ефективність діяльності ради багато в чому залежить від
ефективності діяльності та професійності постійних комісій,
на які
покладається реалізація трьох основних напрямків діяльності: номінаційної,
контрольної функції та функції попереднього опрацювання питань, що
виносяться на розгляд сесії. Постійні комісії є
підзвітними раді та
відповідальними перед нею, діють згідно з загальним планом роботи ради та
діючим положенням про постійні комісії районної ради. Засідання всіх
комісій проводяться відкрито і гласно.
На першій сесії районної ради сьомого скликання депутатами
сформовано 6 постійних комісій, від яких залежить належний рівень
підготовки питань для розгляду на пленарному засіданні, адже вони є тим
інструментом, де порушуються важливі проблеми, відбувається предметна
дискусія та напрацьовуються підходи до їх розв’язання.
В звітному періоді відбулося 52 засідання постійних комісій.
На засіданнях комісій розглянуто більше 500 питань, по яких
прийнято відповідні рішення.
Під час обговорення питань життєдіяльності району на засіданнях
комісій, як правило, присутні керівники і спеціалісти райдержадміністрації,
підприємств, установ, організацій, виконавчого апарату районної ради. То ж,
депутати, що називається, з перших вуст, можуть отримати вичерпні
роз’яснення, внести свої пропозиції та зміни до проектів рішень.
Висновки та рекомендації постійних комісій щодо розглянутих питань
виносяться на розгляд пленарних засідань, надсилаються безпосереднім
виконавцям для реагування та прийняття відповідних рішень.
Злагоджена, продуктивна робота постійних комісій це – запорука
успішної роботи депутатів на пленарних засіданнях сесій районної ради.
Хочу окремо відмітити активну роботу постійних комісій районної
ради з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку (
голова комісії Пономаренко Микола Дмитрович) та з питань комунальної
власності,
житлово-комунального господарства,
транспорту
та
інфраструктури ( голова комісії Ващенок Борис Миколайович), які провели з
початку скликання ради по 15 та 11 засідань відповідно. При цьому, не
було випадків, коли б засідання переносилися із-за причин відсутності
кворуму. Зазначені постійні комісії є мобільними, професійними та
результативними і я радий, що всі члени комісії розуміють важливість
розгляду та прийняття відповідних рішень комісій для життєдіяльності
нашого району.
Також, дякую усім головам постійних комісій районної ради, депутатам
ради за виважену позицію та організацію продуктивної роботи цих
дорадчих органів, за ініціювання різноманітних форм розгляду питань як
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порядку денного сесій районної ради так і питань, передбачених планами
роботи.
З метою координації діяльності
комісій мною було підготовлено
та направлено ряд доручень, а саме щодо:
- проведення співбесід з керівниками комунальних установ та закладів
району з питань основної та господарської діяльності;
- передачі в оренду цілісного майнового комплексу для забезпечення
належного функціонування в осінньо-зимовий період комунального
закладу «Седнівський навчально-виховний комплекс»;
- вивчення питання зміни структури та скорочення ліжкового фонду у
відділеннях
комунального
лікувально-профілактичного
закладу
«Чернігівська центральна районна лікарня»;
- внесення пропозицій
до Програми
економічного і соціального
розвитку Чернігівського району на 2017 рік та інші.
Прийнято розпорядження про створення чотирьох робочих груп, а
саме щодо:
- перевірки здійснення відділом освіти Чернігівської РДА заходів з
гідро очистки систем опалення загальноосвітніх шкіл району;
- перевірки технічного стану будівлі Седнівського НВК;
- проведення аналізу діяльності навчальних загальноосвітніх закладів
району;
- вивчення ситуації, що склалася на Смолинському торфобрикетному
заводі.
З метою здійснення організаційного, правового, інформаційного,
аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності постійних
комісій та депутатів районної ради за моїм розпорядженням за постійними
комісіями районної ради закріплено посадових осіб виконавчого апарату ради.
Найприорітетніший напрямок роботи голови ради зазначено у
пункті 6 частини 6 Закону - організовує подання депутатам допомоги у
здійсненні ними своїх повноважень.
З метою забезпечення пропорційного представництва інтересів
територіальних громад району в районній раді, організації зв’язків з виборцями
депутатами районної ради, враховуючи пропозиції депутатських фракцій
29
січня 2016 року рада прийняла рішення «Про закріплення депутатів районної
ради за сільськими і селищними територіальними громадами».
Депутати проводять особистий прийом виборців, приймають
звернення та заяви громадян, надають різноманітні консультації та
роз’яснення, інформують про роботу районної ради та свою депутатську
діяльність.
Обрання депутатом – це лише перший етап, з якого починається
робота в органах місцевого самоврядування. Окрім бажання змінити життя
своєї громади на краще, депутатам постійно потрібно підвищувати свій
професійний рівень. Саме тому виконавчим апаратом районної ради
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4 грудня 2015 року проведено навчання
депутатів районної ради
сьомого скликання.
На електронну пошту депутатів постійно надсилаються проекти
рішень ради (щонайменше близько 40 матеріалів на кожне пленарне
засідання, окрім позачергових засідань) та інформаційні матеріали ( щодо
депутатської діяльності, підготовки
проекту програми соціальноекономічного розвитку району, питань реалізації прийнятих радою
Програм, інше).
Після кожного пленарного засідання ради я постійно інформую Вас
про планування роботи ради та закликаю приймати активну участь у
життєдіяльності району.
Але, на сьогодні ще жоден депутат не проінформував раду про
результати обговорення його звіту та зауважень і пропозицій, що висловлені
виборцями на адресу ради ( стаття 16 закону України «Про статус
депутатів місцевих рад»).
Одним із важливих інструментів роботи депутата районної ради, що
допомагає належним чином реалізувати свої права та виконувати
передбачені законодавством обов’язки є депутатський запит.
Радою сьомого скликання
прийнято 5 депутатських запитів, які
подавались
на
розгляд
ради
депутатами Загабою Володимиром
Миколайовичем (1), Ващенком Борисом Миколайовичем (1), Трейтяком
Сергієм Сергійовичем (2),
групою
депутатів - Кубраком Михайлом
Михайловичем, Мисюрою
Олександром
Олександровичем, Коропом
Олександром Михайловичем, Гуртовим Павлом Михайловичем, Ірхою
Петром Івановичем (1).
Це зовсім мала кількість депутатських запитів, але у рази більше від
запитів депутатів попередньої каденції.
Виконавчий апарат районної ради контролює за виконанням рішень
ради щодо розгляду депутатських запитів, інформує депутатів про їх
реалізацію.
Впродовж звітного періоду
до районної ради надійшло 62
депутатських звернень, в тому числі 16 щодо врахування пропозицій
мешканців Чернігівського району при формування програми соціальноекономічного розвитку громади на 2016 рік, 37 щодо використання
депутатських коштів.
Всі депутатські звернення
направлені для виконання до
відповідних служб району та області.
Депутат
районної
ради
Валентина
Володимирівна
Огієнко
турбуючись про долю колективу та підприємства - філії «Смолинський
торфобрикетний завод» на розгляд сесії районної ради внесла питання
«Про інформацію депутата районної ради Огієнко В.В. щодо діяльності
підприємства – філії «Смолинський
торфобрикетний завод» ДП
«Чернігівторф». На сьогодні спільні дії трудового колективу та депутатів
всіх рівнів
по збереженню даного підприємства дають свої невеликі
результати.
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А зараз коротка інформація про депутатську відповідальність - участь
депутатів у
пленарних засіданнях ради та засіданнях постійних комісій.
Не пропустили жодного пленарного засідання наступні депутати:
Ващенок Б.М., Галковська Н.М.,
Огієнко В.В., Кужель М.М.,
Кудрик М.В., Лазарева Н.В., Пономаренко М.Д., Сич О.Д., Шатирко А.Г.
Найбільше пропусків пленарних засідань мають:
Гуртовий П.М. (5), та по чотири пропуски у Дуденка А.М., Тарасенка
О.П., Шпильки Ю.М.
Жодного разу на засіданнях постійних комісій районної ради не були
Тарасенко О.П. та Куйбіда С.І.
Найбільше пропусків у Гуртового П.М. ( 9 із 11 засідань), Кравченка
А.С. ( 5 із 7 засідань), Любченко А.В. ( 6 із 7 засідань).
Відвідували всі засідання постійних комісій наступні депутати:
Носенок Ф.М., Ващенок Б.М., Кудрик І.В., Дуденко А.М., Кубрак М.М.,
Мисюра О.О., Лазарева Н.В., Луговський В.М., Кудрик М.В., Колібаба Я.В.
В пункті 7 частини 6 Закону зазначено, що голова ради організує
відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів
державної влади і місцевого самоврядування;
В межах повноважень районна рада надавала допомогу у проведенні
повторних виборів Редьківського сільського голови, проміжних
виборів
народних депутатів України по 206 округу, проміжних виборів депутатів
сільських рад.
Наступне, пункт 8 частини 6: голова ради організовує роботу президії
(колегії) ради (у разі її створення).
Рішенням ради 16 грудня 2015 року утворено Президію районної
ради у складі 13 чоловік.
На Президії районної ради, як дорадчому органі ради,
попередньо
готувалися узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачалися
на розгляд сесії районної ради. За звітний період проведено 7 засідань
Президії районної ради, на яких розглянуто 208 питань, внесено близько 20
доповнень та змін до районних програм та проектів рішень ради.
На засідання Президії запрошувалися керівники установ, підприємств,
організацій району.
Повинен сказати, що члени Президії висловлювали чимало думок,
критичних зауважень щодо питань внесених на розгляд пленарних засідань, що
в результаті давало можливість вибрати оптимальний шлях їх розв»язання.
Згідно пункту 9 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» голова ради призначає і звільняє керівників та
інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради.
За звітний період звільнилися з посад у виконавчому апарату районної
ради два працівника. За розпорядженням голови ради переведено на інші
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посади у виконавчому апараті районної ради двох працівників, два
працівники прийняті на роботу за результатами конкурсу.
Відповідно до закону районні ради наділені повноваженнями володіти,
управляти та розпоряджатися майном спільної власності територіальних громад
району. Звісно, економічні основи місцевого самоврядування перебувають в
певній частині в залежності від ефективного управління комунальним майном.
Саме тому одним з пріоритетів в роботі районної ради є і повинно бути
забезпечення професійного менеджменту щодо комунальної власності.
Координує даного напрямку роботи
відділ комунального майна
виконавчого апарату районної ради.
Одним із важливих джерел поповнення доходів бюджетних організацій,
установ, закладів та підприємств, що використовують майно спільної власності
територіальних громад, є передача його в користування на умовах оренди.
На даний час відділом комунального майна контролюється 40 договорів
оренди.
Не зважаючи на те, що для установ, які повністю чи частково
фінансуються з районного бюджету орендна плата складає 1 грн. на рік, а
деяким орендарям за рекомендаціями постійної комісії з питань комунальної
власності, будівництва, транспорту та зв’язку надані пільги, впродовж 2016
року до бюджетів установ, закладів, комунальних підприємств від оренди
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району надійшла
значна сума коштів.
Також у цьому році виконавчим апаратом районної ради в тісній
співпраці з установами, закладами, в управлінні яких перебуває майно спільної
власності територіальних громад, розроблено новий перелік об’єктів, який
затверджений рішенням районної ради на минулій сесії.
Нині в цьому переліку нараховується 539 інвентарних об’єктів, 99
одиниць транспортних засобів. Нам і надалі потрібно буде займатись питанням
впорядкування об’єктів спільної власності територіальних громад сіл і селищ
району, щоб вони правильно обліковувались згідно діючого законодавства.
В управлінні комунальним майном перед нами стоїть і багато проблемних
питань.
Основне завдання на найближчий час: поступово, планово але
обов’язково зареєструвати належних чином у державному реєстрі право
власності на майно, яке належить громадам району.
До того ж лише щодо лічених об’єктів належним чином оформлено
землекористування. Як не прикро про це говорити, але ми не маємо документів
на право постійного користування землею під навчальними закладами,
лікувальними установами та приміщеннями комунальних підприємств і
закладів.
Це дуже великий об»єм роботи і його має зробити або районна
влада або
об»єднанні
територіальні
громади. Не
маючи
правовстановлюючих документів ми «тормозимо» розвиток громад.
Діючим
законодавством передбачено, що органи
місцевого
самоврядування можуть утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати
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комунальні підприємства (заклади, установи). Комунальні підприємства
підпорядковані,
підзвітні
та
підконтрольні
органам місцевого
самоврядування. Саме тому на пленарних засіданнях ради заслуховуються
звіти про діяльність комунальних підприємств та установ. За звітний період
заслухано 8 таких звітів. Відповідно до плану роботи невдовзі нам буде
представлено ще 3 звіти.
Тому, аналізувати роботу цих господарюючих суб’єктів я не буду.
Скажу єдине, що рішенням районної ради від 22 березня 2016 року
реформовано друкований засіб масової інформації Чернігівську районну
газету «Наш край» та редакцію комунального підприємства «Редакція
Чернігівської районної газети «Наш край»,
співзасновником якого є
Чернігівська районна рада.
В пунктах 10, 11 частини 6 зазначено, що голова ради здійснює
керівництво виконавчим апаратом ради, є
розпорядником
коштів,
передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату.
Коротко про роботу виконавчого апарату районної ради можна
сказати
наступне:- вирішує організаційне, інформаційне,
правове і
матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її президії,
постійних комісій, депутатів і депутатських груп щодо підготовки та
розгляду проектів рішень ради, здійснює контроль за виконанням рішень
ради, а також вирішення інших питань місцевого життя, віднесених
законом до компетенції районної ради.
До нинішнього складу виконавчого апарату районної ради входить 11
посадових осіб та 6 - службовців та обслуговуючого персоналу.
Само собою зрозуміло, що голова ради підписує рішення ради та
протоколи сесій - норма закону регламентується пунктом 12 частини 6.
Відповідно до регламенту роботи районної ради всі рішення ради
впродовж трьох робочих днів підписуються мною, оприлюднюються на
веб-сайті районної ради та надсилаються до виконавців.
Протоколи поїменного голосування оприлюднюються на сайті в день
голосування.
Згідно пункту 13 частини 6 Закону голова районної ради забезпечує
роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації;
веде особистий прийом громадян.
З метою вивчення громадської думки про роботу органів влади,
з’ясування суспільно-політичної ситуації на місцях, вирішення злободенних
питань повсякденного життя населення головою районної ради, згідно
затвердженого графіку, проводяться виїзні дні прийому громадян.
Під час спілкування в громадах я постійно інформує людей про
роботу депутатського корпусу та виконавчої влади району, розповідаю про
пріоритети роботи та бачення щодо вирішення проблемних питань.
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Протягом звітного періоду мною здійснено 19 виїзних приймалень до
сіл: Андріївка, Довжик, Іванівка, Кархівка, Ковпита, Брусилів, Киселівка,
Кувечичі, Мохнатин, Пакуль, Петрушин, Пльохів, Редьківка, Рудка, Слабин,
Терехівка, Вознесенське, Халявин, Черниш. На виїзних приймальнях
побувало близько 200 громадян.
Основними питаннями, які потребують вирішення є питання
перевірки газових лічильників, пасажирських перевезень, ремонту доріг
місцевого та державного значення, незаконний продаж спирту та напоїв
домашнього виробництва, земельні питання.
Забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них
проблем, оперативне роз’яснення, стан організації роботи із зверненнями
постійно перебувають у центрі уваги районної ради.
В роботі дотримуємося простого алгоритму: приймання (реєстрація)
звернення – обробка - розпорядчий акт- зворотній зв»язок- контроль – звіт.
На особистому прийомі у голови
районної ради побувало 34
громадяни. Всі звернення розглянуті в установлений термін і надані
кваліфіковані роз’яснення.
Поштою надійшло 97 звернень. Повторні звернення не надходили.
За соціальним станом заявників найбільше звернень надійшло від
пенсіонерів, інвалідів, працюючих та інших верств населення.
Завдання влади - сприяти громадянам у реалізації конституційного
права на звернення. Тому ще однією з форм реалізації вимог цих діючих
законодавчих актів є проведення прямого телефонного зв’язку «Гаряча
лінія», яка проводиться мною безперервно
По прямому телефонному зв’язку до голови районної ради
надійшло 56 звернень. На всі питання, які порушували наші земляки у
передбачений законодавством термін надані конкретні відповіді.
На виконання закону України «Про доступ до публічної інформації»
за звітний період розглянуто та направлено 6 відповідей на запити про
публічну інформацію.
Забезпечувати гласність у роботі ради та її органів, обговорення
громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення,
вивчати громадську думку, оприлюднювати рішення ради зобов»язує голову
ради норма закону передбачена частиною 14 пункту 6.
В звітному періоді районна рада проводила свою роботу відкрито і
гласно. Ми інформуємо виборців про нашу роботу, успіхи і проблемні
питання через засоби телерадіомовлення, районну
газету «Наш край»,
офіційний веб-сайт районної ради.
На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної
інформації» всі проекти рішень, що надходять до районної ради
оприлюднювались на офіційному ВЕБ-сайті районної ради, депутати мали
можливість завчасно ознайомитися з проектами рішень та довідковими
матеріалами, щоб внести свої пропозиції, належно підготуватися до пленарного
засідання. Опрацювання прийнятих на сесії рішень та передача їх на підпис
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голові виконувалося протягом 3-х днів, а також вчасно оприлюднювалися на
офіційному сайті районної ради прийняті рішення на пленарних засіданнях
районної ради.
На сторінках газети «Наш край» друкувалися матеріали щодо участі
голови та депутатів ради у зборах представників громадян за місцем
проживання, Днях села, виїзних приймальнях. Мешканці чернігівського
району були поінформовані про рішення депутатів ради щодо придбання
планшетних комп»ютерів та напрямки витрачання коштів на виконання
Програми сприяння виконання депутатських повноважень. Всіх небайдужі
земляки мали змогу прочитати про проведення Форуму розумних людей,
Дня довкілля, науково-практичної конференції «Питна вода», виїзного
засідання Асоціації та інше.
Голова районної ради представляє раду у відносинах з державними
органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,
трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і
громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства –
частина 15 пункт 6 стаття 55
Закону
України
«Про
місцеве
самоврядування в Україні».
У звітному періоді ми прагнули досягти тісної взаємодії з сільськими,
селищними радами району, які не лише представляють на місцях державу і
владу, а є безпосередніми носіями інтересів територіальних громад, дбають
про повсякденний побут, вирішення найболючіших проблем людей. Що
стосується сільських, селищних голів, треба сказати – це справді центральні
фігури на селі, які наділені непростими повноваженнями і високою
відповідальністю. Виконавчий апарат районної ради прагне надавати
різноманітну допомогу, щоб ради сіл могли якомога повніше і
ефективніше використовувати свої повноваження, діяти активно, послідовно,
цілеспрямовано, а головне – компетентно, із чітким розумінням прав і
обов»язків.
У першому кварталі 2016 року проведені загальні збори (сходи)
представників громадян за місцем проживання, де відповідно до Закону
України «про місцеве самоврядування в Україні» громадяни безпосередньо
беруть участь у вирішенні питань місцевого значення, віднесених до
відання місцевого самоврядування.
Такі збори проведено в 46 територіальних громадах району і вони
засвідчили необхідність розв»язання гострих проблем життєдіяльності
громад, підвищення
ролі і
відповідальності
органів місцевого
самоврядування.
Як голова районної ради я особисто взяв участь у зборах
представників громадян 13 населених пунктів району.
Згідно порядку денного кожна територіальна громада розглянула
низку важливих питань життєзабезпечення громади та прийняла відповідні
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рішення. На зборах представників громадян жителі району висловили більше
300 зауважень і пропозицій.
Але є такі важливі питання, як відновлення роботи дошкільних
навчальних закладів, організація пасажирських перевезень, ремонт систем
водопостачання та доріг комунальної власності, оформлення технічної
документації на громадські пасовища. Вирішення таких питань потребує
як значного часу та фінансів так і політичної волі. Тому вони є
пріоритетними в діяльності районної ради.
Впродовж
2016 році виконавчим апаратом районної
ради
використовується і такий дієвий метод роботи, як надання методичної
допомоги в організації
управлінської діяльності сільським, селищним
радам на місцях.
За звітний період такі виїзди відбулися у Ведильцівську, Смолинську,
Слабинську, Жеведську, Редьківську, Кархівську, Кувечицьку, Киселівську,
Мохнатинську, Рудківську, Жукотківську, Мньовську сільські ради.
За
результатами консультативно-методичних
днів
готуються
аналітично-інформаційні довідки, які направляються до сільських, селищних
рад, з рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків.
Місцевою Асоціацією рад Чернігівського району «Ради Полісся»
проводиться навчально-методична робота для керівників і посадових осіб
місцевого самоврядування.
На спільних зборах представників членів Асоціації, обговорювались
питання
щодо
об»єднання
територіальних
громад,
співпраці
з
правоохоронними органами, дотримання антикорупційного законодавства.
Також в травні 2016 року проведено виїзне засідання Асоціації до
Кіптівської територіальної громади та Верховної Ради України. Секретарі
рад у вересні місяці мали змогу ознайомитися з роботою Деснянської
селищної ради Козелецького району та побувати на екскурсії у Верховній
Раді України. Саме в цій формі роботи керівники сільських та селищних
рад мають змогу якомога ефективніше обмінятися досвідом, знайомитися з
практикою роботи своїх колег, отримувати знання, що насичують їх світогляд.
Адже одним з головних напрямків діяльності Асоціації є вивчення
передового досвіду роботи.
У березні місяці поточного року за участю
працівників
Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної
адміністрації, КП «Центр державно-приватного партнерства», представників
Славутицької міської ради, громадських організацій
проведено круглий
стіл на тему «Залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток району
за рахунок грантової діяльності територіальних громад. Теорія та практика
реалізації».
З метою налагодження партнерських стосунків з Славутицькою
міською радою в першому кварталі 2016 року очільники громад
М.Коцюбинського напрямку ознайомилися з роботою комунальних установ,
закладів та підприємств міста Славутича.
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Всі сільські та селищні голови
за програмою тематичного
короткотермінового семінару отримали знання
з основ стратегічного
планування сталого розвитку територій: розробка та управління проектами.
25 січня 2016 року проведення форум «Розумних людей». Матеріали
Форуму опрацьовані керівниками груп та направлені депутатам районної
ради для використання в роботі.
6 жовтня поточного року проведено еацково-практичну конференцію
«Питна вода» в Чернігівському районі.
З метою ознайомлення з роботою районної ради на пленарне
засідання
районної ради
22 березня 2016 року запрошувалися
старшокласники загальноосвітніх шкіл району.
Участь голови ради у
нарадах, яку проводить голова районної
державної
адміністрації
за
участю
заступників
голови
райдержадміністрації,
керівників
структурних
підрозділів
райдержадміністрації щодо розв’язання соціально-економічних проблем
району.
13 травня відбулася VІ обласна літня Спартакіада депутатів обласної,
районних, міських (міст обласного значення), сільських та селищних рад.
Приймали участь 24 команди області, в тому числі, і команда від
Чернігівського району, яка достойно представила район на обласному рівні.
Змагання проходили з міні-футболу, волейболу, настільного тенісу,
шахів та шашок.
В змаганнях з міні-футболу команда депутатів Чернігівського району
виборола ЗОЛОТО.
У змаганнях з настільного тенісу 1-ше особисте місце здобула Олена
Хоменко – Ладинській сільський голова.
За результатами спортивної боротьби - збірна команда Чернігівського
району зайняла ДРУГЕ місце в комплексному заліку VІ обласної літньої
Спартакіади депутатів обласної, районних, міських, сільських, селищних
рад.
Я щиро дякую депутатам району, котрі виявили бажання та прийняли
участь в якості гравців та в якості вболівальників у обласній Спартакіаді.
Відповідно до пункту 16 частини 6 статті 55 Закону голова ради за
рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують
права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також
повноваження районних рад та їх органів.
Таких рішень рада не приймала.
Жодне рішення районної ради не скасоване.
Важливим напрямком роботи районної ради є також правове
забезпечення діяльності районної ради:
забезпечення правильного застосування норм законодавства;
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розробка проектів нормативно-правових актів районної ради,
розпоряджень голови районної ради;
- експертиза проектів рішень та розпоряджень голови на відповідність
чинному законодавству;
- узагальнення практики застосування законодавства з питань, що
належать до компетенції районної ради (судові рішення)
-

Частиною 17 пункту 6 статті 55 передбачено, що голова ради звітує
перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік.
Що я сьогодні і зробив.
Частина 18 пункту 6 статті 55 зазначає, що голова ради вирішує інші
питання, доручені йому радою.
Тому, все що доручить рада в межах чинного законодавства я буду
обов»язково виконувати.
Відповідно до частини 7 статті 55 Закону голова районної ради в
межах своїх повноважень видає розпорядження.
За звітний період мною видано 134 власних розпоряджень, та 38
спільних ( з головою районної державної адміністрації) розпоряджень.
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