УКРАЇНА

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про звіт голови районної ради
Відповідно до пунктів 6, 8 частини 1 статті 43, пункту 17 частини 6
статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 27
Регламенту роботи районної ради VIІ скликання, заслухавши та обговоривши
звіт голови районної ради Любки В.В., районна рада
ВИРІШИЛА:
Звіт голови Виноградівської районної
Володимировича взяти до відома ( додається).

Голова районної ради
м.Виноградів, 21 березня 2019 року
№ 688
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ЗВІТ
голови Виноградівської районної ради VII скликанн
Любки Віталія Володимировича
за звітний період
Шановні депутати та запрошені, присутні у залі!
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає
щорічний звіт голови районної ради про свою діяльність, роботу районної
ради та її виконавчого апарату.
Діяльність районної ради у звітному періоді здійснювалася у межах
повноважень відповідно до Конституції України, Законів України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад»,
Регламенту роботи районної ради, інших законодавчих актів, які визначають
систему та гарантії місцевого самоврядування.
Так районна рада працювала за пріоритетними напрямами, спрямовуючи
свої зусилля на сприяння соціально-економічного розвитку району,
формування і виконання районного бюджету, фінансування комунальних
закладів освіти, охорони здоров’я і культури, підвищення ефективності
використання майна спільної власності тощо.
Діяльність районної ради охоплювала різні сфери життя району. Роботу
ми намагалися організовувати так, щоб якомога ефективніше виконувати
обов’язки, передбачені діючим законодавством і в підсумку були прийняті
виважені рішення. Ми тісно співпрацювали з селищними та сільськими
радами, установами, громадськими організаціями і завжди прагнули до
порозуміння, щоб разом вирішувати актуальні для району питання.
Доцільно відзначити, що діяльність депутатського корпусу залишається
злагодженою та конструктивною. Попри партійну приналежність і пов’язані з
цим різнобічні інтереси, районним депутатам вдається знаходити спільну мову
й бути одностайними при розгляді та прийнятті рішень щодо життєдіяльності
нашого району.
Сесійна діяльність
У звітному періоді робота районної ради спрямовувалася на виконання
повноважень представницького органу місцевого самоврядування. Основною
формою роботи районної ради є сесійна діяльність, яка згідно із статтею 46
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» складається з
пленарних засідань ради та засідань її комісій.
Під час підготовки проектів рішень, їх ухвалення на сесіях, керівництво
районної ради та її виконавчий апарат працюють у правовому полі, неухильно
дотримуючись вимог чинного законодавства України.
У звітному періоді проведено 9 пленарних засідань районної ради, в
тому числі п’ять сесій позачергових. Прийнято 185 рішень, в тому числі:
- з питань бюджету –10;
- соціально-економічного розвитку –8;
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- управління об’єктами районної комунальної власності – 17;
- регулювання земельних відносин –8.
Сесії районної ради проходили відкрито із запрошенням представників
засобів масової інформації, сільських голів, керівників відділів, управлінь
райдержадміністрації, підприємств району, комунальних закладів, а також
органів прокуратури та поліції. У разі необхідності присутні мали змогу
виступити під час обговорення нагальних питань на пленарних засіданнях.
Радою було також розглянуто та прийнято 10 звернень до владних
структур вищого рівня, що стосуються наболілих питань. Так депутати
зверталися:
− щодо скасування підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада
2018 року;
− необхідності внесення змін до Податкового кодексу України стосовно
умов ввезення (пересилання) громадянами товарів на митну територію
України,
− наслідків масштабної пожежі, яка сталася 20 листопада 2018 року у
центрі міста Виноградів по вул. Партизанській,
− щодо скасування «нічного тарифу» для юридичних осіб та необхідності
відновлення роботи підприємства «Виноградівський райавтодор»,
− пришвидшення відкриття пункту пропуску Велика Паладь –
Нодьгодош, завдяки чому могло б зменшитися навантаження на пункт
пропуску Вилок – Тісобеч в районі, а також покращитися обслуговування
автодоріг на Виноградівщині.
Також депутатський корпус направив звернення до Укрзалізниці щодо
ремонту вокзалу у місті Виноградів та інших залізничних станцій району, які
перебувають у занедбаному стані. Звернення щодо проведення інституційного
аудиту Великоком’ятівської ЗОШ І-ІІІ ст. та управління освіти, молоді та
спорту Виноградівської РДА направлено до Міністерства освіти і науки
України тощо.
Депутати оперативно реагували на актуальні питання, тому більшість
звернень до керівників центральних органів влади, Президента України та
очільників області були прийняті на позачергових засіданнях. Також на
позачергових сесіях розглядалися зміни до бюджету, районних програм тощо.
Початок 2018 року виявився багатим на приємні події для
Виноградівського району. Окрім відкриття у Великих Ком’ятах станції
швидкої медичної допомоги, у селі Боржавське офіційно запрацював новий
дитячий садок. У селі, в якому проживає понад 2900 мешканців, дитячого
садочку не було понад чверть століття. Будівництво теперішнього садочку
розпочалося ще у 2007 році. Так, соціальний об’єкт, на який було спрямовано
мільйони гривень, завдяки спільній роботі, нарешті запрацював.
Також у селі Боржавське збудують нову амбулаторію. Рішення про
включення амбулаторії села Боржавське до переліку об’єктів будівництва за
рахунок субвенції з державного бюджету було прийняте на нараді при голові
районної ради за участі керівника комунального некомерційного підприємства
«Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Агати Гал.
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Кошти на будівництво нової медичної установи, які надійшли з держбюджету у
розмірі близько 5 млн.грн., депутатський корпус ради перенаправив на
Боржавську сільську раду, яка й буде головним розпорядником коштів та
замовником робіт. Таке рішення зможе залишити амбулаторію у комунальній
власності села, на відмінну від новозбудованого садочку. Теперішня ж сільська
амбулаторія починає руйнуватися, адже ні поточні, ні капітальні ремонти з
часів незалежності тут не проводилися. Нову амбулаторію будуватимуть на
території діючого в селі медичного закладу. Ще 500 тис. грн. було
перенаправлено на придбання службового автотранспорту для медичних
працівників загальної практики сімейної медицини в Боржавській сільській
раді.
Правильний підхід влади до порядку складання та затвердження
місцевих бюджетів є дуже важливим. Так, у проекті бюджету на 2018 рік,
поданому райдержадміністрацією, не були в повній мірі враховані питання, які
потребують нагального вирішення, через що депутати й не приймали
передчасні рішення. Зважаючи на те, що дефіцит по виплаті заробітної плати в
районі для працівників освітньої та медичної галузей міг сягнути 20 млн грн,
без урахування заборгованості по зарплатні на сільських радах, депутати були
вимушені виважено приймати рішення щодо прийняття районного бюджету на
2018 рік. До проекту районного бюджету було чимало пропозицій від
постійних комісій районної ради та районних депутатів. Однак через те, що
вони не були враховані та не пройшло звітування головних розпорядників
коштів, фінансовий документ на 2018 рік був прийнятий тільки 2 лютого 2018
року після його доповнення щодо розподілу коштів. Звісно, зрозуміла позиція
депутатів, які прагнуть, аби діяльність закладів культури, інших бюджетних
установ була вивчена, а що стосується освітньої галузі, − подана інформація, на
які саме об’єкти та цілі були спрямовані кошти. Адже найбільше запитань у
депутатів було до використання коштів у сфері освіти. Крім того, у проекті
бюджету районні депутати вирішили одразу передбачити кошти у сумі 2,2 млн
грн на покриття заборгованості по зарплатні працівникам дошкільних установ і
сільських рад.
Зрештою фінансовий документ був доопрацьований. Цьому також
передувало й довготривале розширене засідання бюджетної комісії за участю
запрошених освітян та медиків, де депутати вирішили дофінансувати
першочергові питання. У підсумку депутати підтримали пропозиції своїх колег
з бюджетної, медичної та освітньої комісій і вирішили у районному бюджеті
перерозподілити кошти на нагальні потреби медицини й освіти району.
Зокрема
на
початок
року
новостворений
комунальний
заклад
«Виноградівський центр первинної медико – санітарної допомоги» мав
неналежне матеріально-технічне забезпечення. Кошти, передбачені у проекті
районного бюджету на 2018 рік, не забезпечували у повній мірі діяльність
первинної ланки району, що могло призвести до зривів у роботі Центру. Тож
додатково депутатський корпус передбачив кошти на дофінансування Центру
первинної медико-санітарної допомоги та районної лікарні. Таким чином
близько 9 млн грн було спрямовано на покриття заборгованості по заробітній
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платі працівниками освітніх та медичних закладів, з яких виплачена зарплатня
на кінець 2017 року в дошкільних установах, 2 млн грн виділили на харчування
учнів району. Окрім того, 200 тис грн виділили на співфінансування проекту
ДФРР для проведення капітального ремонту приймального відділення
районної лікарні, 1 млн. грн. – на медикаменти, на закупівлю медичних
інструментів та харчування в районній лікарні. Також додатково 150 тис грн
виділили на Програму Обдаровані діти, 100 тис грн − на Програму
оздоровлення та реабілітацію дітей-інвалідів тощо. Приємно, що
допрацьований депутатами бюджет підтримали всі фракції районної ради
практично одноголосно. І, як наслідок, Виноградівщина отримала районний
бюджет-2018 з врахуванням першочергових питань задля покращення
добробуту жителів району.
Варто також відзначити, що після обговорення питання діяльності
стоматологічної ланки в районі, депутати також вирішили доповнити
положення новоствореного Центру первинної медико – санітарної допомоги з
включенням у його структуру стоматологічної служби. Щодо подальшого
функціонування стоматологічної мережі на перших етапах медичної реформи
керівництвом районної ради завжди наголошувалося, що села не можна
залишити без стоматології. Тому, не дивлячись на прогнозований дефіцит по
виплаті заробітної плати працівникам нового медичного закладу, сесією
районної ради було прийняте рішення про введення стоматологічної ланки у
структуру Центру. Однак відповідно до «Положення про амбулаторію»,
затвердженого МОЗ України від 29.07.2016 року № 801, Центр функціонує з
метою забезпечення потреб жителів у первинній медичній допомозі, тож
стоматологічна допомога здійснювалася Центром на тимчасовій основі − на
період реформування системи медичної допомоги. До слова, наш Центр
єдиний, до структури якого була введена за рішенням депутатів
стоматологічна ланка. Фінансування стоматологічної мережі проводилося за
кошти районного бюджету – на що було затрачено 1,2 млн.грн. Відтак
стоматологічна ланка увійшла до структури районної лікарні, а
комунальний заклад «Виноградівський центр первинної медико-санітарної
допомоги» у 2018 році був перетворений у комунальне некомерційне
підприємство «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Виноградівської районної ради Закарпатської області. У кінці грудня 2018
року, Центр підписав договір з Національною службою здоров’я України,
і є надія, що заклад отримає належне фінансування, а наші медики – гідну
оплату праці. До складу Центру зокрема увійшло 35 амбулаторій, з яких
дві міські амбулаторії та дві селищного типу. Наразі у Центрі працює 57
лікарів.
Депутатський
корпус
постійно
переймається
питанням
забезпечення належного функціонування Центру. Відтак приймаються
рішення щодо фінансування закладу, створення відповідних умов для
роботи медпрацівників тощо. Зокрема на утримання Центру у 2018 році
було виділено з державного бюджету майже 32 млн.грн. Ще 5 млн.грн. з
районного бюджету були спрямовані на заробітну плату медикам, оплату
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енергоносіїв, проведення поточних робіт. Наразі проводиться робота
щодо комп’ютерного забезпечення амбулаторій. На закупівлю
комп’ютерної техніки також були виділені кошти з районного бюджету.
Окрім того, амбулаторії мають отримати комп’ютери з проекту Світового
Банку та МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службу людей». З
представниками Світового Банку у районній раді відбулася нарада. З
консультантами незалежного моніторингу Проекту Світового Банку та МОЗ
України «Поліпшення охорони здоров’я на службу людей», координатором
Проекту, керівники ради обговорили питання щодо впровадження медичної
реформи у нашому районі.
Крім цього, для покращення якості надання медичних послуг населенню
сіл Затисянщини, районна рада передала у комунальну власність
територіальної громади селища Королево будівлі та майно колишньої вузлової
лікарні із зобов’язанням використовувати за цільовим призначенням і не
відчужувати в приватну власність. Дані приміщення Королівська селищна рада
планує використовувати під діагностичний центр. На сьогодні проведена
інвентаризація, готові передавальні акти, було дано доручення селищній раді
утворити комісію з приймання-передачі.
У зв’язку з клопотанням селищної та сільських рад та з метою
забезпечення безперебійного фінансування дитячих садків, районна рада
вступила в права засновника шістьох закладів дошкільної освіти − дитячих
садочків №2 і №3, розташованих на території селища Королево, а також
Новосільського, Теківського, Пушкінівського та Буківського садків.
Безперечно найбільш актуальне питання на сьогодні в районі – це ремонт
автомобільних шляхів. Зважаючи на складну ситуацію з фінансуванням на
дорожню галузь, зрозуміло, що дороги, які десятиліттями належним чином не
ремонтувалися і у 2018 році були передані на утримання обласної та районної
адміністрацій, не будуть одразу відремонтовані, адже це загалом близько 179
км дорожнього покриття. Такі зміни відбулися у зв’язку з реформуванням
дорожньої галузі − у 2018 році в Україні запрацював Дорожній фонд і відтак
кожна дорога отримала свого відповідального виконавця. Отож, повноваження
щодо утримання доріг місцевого значення були передані адміністраціям, які
відповідно стали замовниками робіт та послуг з будівництва, реконструкції,
ремонту та утримання доріг. Натомість дороги державного та міжнародного
значення надалі повинна утримувати Служба автомобільних доріг. Тому,
враховуючи реалії сьогодення, нам першочергово необхідно привести до
належного стану основні дорожні артерії в районі.
На жаль, досі щороку ми змушені були повертатися до вирішення
питання ремонту доріг. І якщо ділянки доріг, капітально відремонтовані в
минулі роки, не зазнали значних руйнувань, то дороги, де проводилися ямкові
ремонти − в катастрофічному стані. Однак в цілому, звісно, недофінансування і
низька якість ремонтів стали причиною того, що більшість автошляхів в районі
знищена і потребує негайного капітального ремонту. Тож маємо сподівання,
що з утворенням Дорожнього фонду в Україні ситуація покращиться. Зокрема
у 2018 році були визначені автомобільні дороги районного значення, де мали
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проводитися капітальні і поточні середні ремонти в населених пунктах. На ці
цілі було спрямовано близько 7,4 млн грн з державного бюджету. Кошти на ці
дороги були розприділені пооб’єктно згідно з розпорядженням губернатора
області, а фінансування визначене пропорційно до їхньої протяжності. Однак
дещо згодом з районного бюджету на підставі розпорядження голови
Закарпатської облдержадміністрації від 10.12.2018 № 811 з цих коштів було
вилучено 4728000 грн на раніше затверджені об’єкти.
У поганому стані були й дороги державного та міжнародного значення,
які перебувають на утриманні Служби автомобільних доріг у Закарпатській
області. На території району є п’ять доріг державного значення, протяжністю
95,5 км. У звітному році проведений ремонт з укладання суцільного шару
асфальту на ділянці дороги від с.В.Копаня до с.Широке, де відремонтовано 9,6
км. Також на ділянці дороги Берегово−Виноградів−В.Копаня проведений
поточний середній ремонт від Вилоку до Виноградова, де прокладено 12 км
нового дорожнього покриття. Щодо ремонту, утримання та експлуатації доріг
державного та місцевого значення в районі у Виноградівській районній раді
неодноразово відбувалися зустрічі з місцевими громадськими активістами.
Згідно депутатських запитів було прийнято 47 рішень районної ради, які
стосуються соціально-економічного розвитку району. А саме:
- по ремонту доріг – 8
- по ремонту та матеріально-технічному забезпеченню шкіл – 8
- по ремонту та матеріально-технічному забезпеченню АЗПСМ – 3
- по ремонту будинку культури - 2
- по благоустрою населених пунктів - 9
- по ремонту та благоустрою ДНЗ - 2
- по виготовленню ПКД - 5
- по перевірці використання бюджетних коштів - 8
- по проведенню службового розслідування - 1
- по благоустрою лікарні - 1
- по передачі приміщень - 1
- інші – 4
Із підтриманих депутатських запитів отримані майже всі відповіді. На
контролі перебуває 8 відповідей на депутатські запити.
На виконання всіх депутатських запитів у РДА було надіслано 38 листів,
інші - по належних структурах.
Робота Президії та постійних комісій районної ради
Прийняттю районною радою виважених рішень значною мірою сприяла
робота Президії районної ради. Напередодні проведення кожної сесії
проводяться засідання президії районної ради, на яких приймаються попередні
рішення про включення питань до порядку денного, узгоджуються проекти
рішень.
Провівши 8 засідань, на яких затверджувався порядок підготовки
проведення сесій, порядок денний та регламент пленарних засідань Президія
підтвердила свою роль як координаційно-методичного центру в діяльності
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районної ради в цілому, взаємодії постійних комісій і депутатських фракцій
органів місцевого самоврядування і виконавчої влади.
Завдяки роботі Президії, активному, іноді безкомпромісному
обговоренню питань на засіданнях, вдалося уникнути «гострих кутів», зняти
напругу в роботі пленарних засідань.
Не менш складною залишається проблема якісної організації роботи
постійних комісій районної ради. Адже саме на засіданнях постійних комісій
депутати опрацьовують проекти програм та рішень, здійснюють контроль за їх
виконанням, готують відповідні висновки та рекомендації про зміни чи
доповнення.
Головою районної ради здійснювалась координація діяльності постійних
комісій та вживались заходи щодо сприяння організації виконання їх
рекомендацій. Постійними комісіями практикувалось проведення спільних
засідань з метою попереднього розгляду питань, які вносились до порядку
денного сесій. Під час обговорення питань на засіданнях постійних комісій
обов’язково були присутні відповідальні працівники виконавчого апарату ради
та райдержадміністрації, керівники установ і організацій. Такий принцип
роботи дозволяє депутатам отримати вичерпні роз’яснення від фахівців,
вносити свої зміни та пропозиції до проектів документів. Активна робота
депутатів на засіданнях постійних комісій сприяла конструктивному
проведенню пленарних засідань ради. При цьому всі розроблені комісіями
рекомендації по суті розглянутих питань були враховані при прийнятті рішень
ради.
Слід визнати, що переважна кількість питань, які виносились на пленарні
засідання попередньо кваліфіковано і активно обговорювались на засіданнях
постійних комісій. На засіданні 24-ої сесії прозвітувалась про свою роботу
постійна комісія з питань законності, правопорядку та місцевого
самоврядування.
Із загальної кількості проведених засідань лідером є – постійна комісія з
питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва у складі:
Еден Албок голова комісії, Іван Костак − заступник голови комісії, Яна Ісаєвич
− секретар комісії, члени комісії: Тіводор Бордаш, Степан Гал, Микола Гевеші,
Віталій Параска, Мирон Фурман, Михайло Фурик. Комісія провела 7 засідань.
Відповідно до регламенту роботи районної ради на комісії розглядалися
проекти рішень з питань формування, виконання та затвердження районного
бюджету, прийняття та виконання показників програми соціальноекономічного розвитку району. Загалом комісія розглянула 47 питань з яких
прийняла відповідні рішення.
Постійна комісія ефективно співпрацює з фінансовим управлінням
районної державної адміністрації. Протягом року членами постійної комісії
уважно вивчалися аналітичні матеріали про виконання районного бюджету на
2018 рік, надавалися рекомендації фінансовому управлінню та розпорядникам
коштів.
Результативно працювала постійна комісія з питань соціального захисту
населення та охорони здоров’я у складі: Милюков Олександр Валерійович −
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голова комісії; Трикур Віктор Іванович – заступник голови; Горонді Альберт
Альбертович – секретар комісії; члени комісії – Густі Іван Іванович,
Крічфолуші Леся Йосипівна, Сіладі Ольга Мар’янівна.
Комісією проведено 6 засідань, на яких розглянуто більше 40 питань. З
шести засідань комісією було проведено одне спільне засідання з комісією з
питань освіти та гуманітарної політики. На комісії вносились зміни до
медичних програм, заслуховувались звіти про виконання медичних програм та
затвердження нових. За рекомендацією медичної комісії неодноразово
виділялись кошти на пільгові медикаменти.
Депутати зі складу постійної комісії з питань соціального захисту
населення та охорони здоров’я провели на початку року виїзне засідання в
адмінбудинку районної лікарні, де вивчали потребу у фінансуванні закладів
охорони здоров’я району. Члени комісії розглянули питання про стан
матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я району та
пропоновані зміни до районних Програм у зв’язку з прийнятим рішенням
районної ради щодо створення Центру первинно-медико санітарної допомоги.
Медична комісія запропонувала внести зміни до Програм боротьби з
онкологічними та інфекційними захворюваннями, аби їхні заходи могли
фінансуватися. Окрім того, розглянула питання щодо неналежних умов
перебування та лікування в пульмонологічному відділенні Виноградівської
райлікарні. Члени комісії заслухали заявника, мешканця села Дротинці Федора
Щубера, який звернувся до районної ради з проханням вжити необхідних
заходів. З метою перевірки фактів, викладених у зверненні, депутати провели
виїзне засідання у пульмонологічному відділенні Виноградівської районної
лікарні, де провели огляд приміщень, ознайомилися з санітарно-побутовими
умовами тощо. У підсумку виїзного засідання депутати дійшли висновку, що,
незважаючи на відсутність фінансування, пульмонологічне відділення
знаходиться в належному стані.
Постійна комісія районної ради з питань освіти та гуманітарної політики
з початку скликання здійснювала свої повноваження у складі: Свищо Юрій
Юрійович - голова комісії; Петраш Святослав Іванович – заступник голови;
Болаж Юлій Йосиповмч – секретар комісії; члени комісії – Доманич Михайло
Миколайович, Кіраль Калман Тіборович, Копча Надія Андріївна, Шевтер Гейза
Гейзович. Члени комісії компетентно та відповідально відносились до своїх
обов’язків, відвідували засідання та брали активну участь у прийнятті рішень,
рекомендацій та висновків постійної комісії. Комісією проведено 2 засідання,
на яких розглянуто більше 15 питань. У своїй роботі комісія співпрацює з
управлінням освіти, молоді і спорту, управлінням соціального захисту
населення, відділом культури, службою у справах дітей, іншими структурними
підрозділами райдержадміністрації, з відповідними державними органами та
громадськими організаціями.
Освітня комісія одноголосно затвердила список кандидатів на отримання
стипендій переможців обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів,
фестивалів, виставок та змагань, музично-теоретичних олімпіад та призначення
премій викладачам, які їх підготували. Зокрема, за пропозицією районних
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депутатів, до цього списку були також включені концертмейстери, які
супроводжували виступи призерів. Відтак грошову винагороду отримали 22
учні – вихованці дитячих шкіл мистецтв. З районної Програми розвитку
дитячих шкіл мистецтв на виплату стипендій і премій було спрямовано 35 тис
грн. Також депутати підтримали питання про створення комунальної установи
«Виноградівський
районний
інклюзивно-ресурсний
центр
№
1»
Виноградівської районної ради, що забезпечить реалізацію права на освіту та
психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, які
проживають у нашому районі тощо.
У звітному періоді постійною комісією з питань законності,
правопорядку та місцевого самоврядування: Голова комісії – Лихтей Юрій
Юрійович, заступник голови – Юска Наталія Миколаївна, секретар комісії –
Удут Іван Іванович, члени комісії: Петеї Юдіта Оттівна, Петеї Йосип
Йосипович, Сейкель Августин Августинович, проведено 2 засідання, на яких
розглянуто більше 15 питань. Окрім того проводились спільні засідання з
іншими постійними комісіями. Так зокрема на спільному засіданні постійної
комісії з постійною комісією з питань промисловості, будівництва, транспорту,
сільського господарства, земельних ресурсів та екології розглянуто питання:
«Про створення комісії по вивченню процесу оптимізації витрат закладів
культури»;
«Про клопотання до Закарпатської обласної державної
адміністрації щодо розроблення технічної документації із землеустрою»; «Про
внесення змін до списку присяжних»; «Про хід виконання Програми розвитку
малого і середнього підприємництва у Виноградівському районі на 2017-2018
роки»; «Про хід виконання Програми «Власний дім» на 2016-2020 роки».
Комісія розглянула питання про створення районного територіального
центру комплектування та соціальної підтримки, внесення змін до Програми
забезпечення безпеки і правопорядку, протидії тероризму, контрабанді,
нелегальній міграції, корупції та організованій злочинності на 2016-2020 роки,
питання про погодження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів
тощо та вносили свої пропозиції.
Окрім того, голови постійних комісій районної ради з питань освіти і
законності взяли участь у зустрічі щодо оптимізації працівників закладів
культури, розпочатою відділом культури РДА. Відтак на зустрічі було
відмічено, що проект районного бюджету на 2018 рік до районної ради подала
райдержадміністрація, де й було передбачене відповідне фінансування галузі
культури згідно з поданням відділу культури РДА. І в кінцевому результаті,
виходячи з цих показників, було прийняте рішення. Також була роз’яснена
позиція районної ради щодо оптимізації, яку потрібно проводити лише за
умови ґрунтовного вивчення питання.
Постійна комісія з питань промисловості, будівництва, транспорту,
сільського господарства, земельних ресурсів та екології. Депутати, члени цієї
комісії представляють усі фракції районної ради, а саме: Тесличко Василь
Юрійович – голова комісії; Фовріш Йосип Йосипович – заступник голови
комісії; Добош М.В. – секретар комісії; члени комісії – Бобинич Петро
Петрович, Віраг Василь Васильович, Гвоздьо Володимир Михайлович.
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Постійною комісією проведено 1 засідання, на яких розглянуто більше 10
питань.
Присутні розглянули питання про затвердження технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення,
розташованих
за
межами
Перехрестівської та Неветленфолівської сільських рад, право оренди на які
підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону. Також депутати
заслухали звіт директора комунального підприємства «Виноградівське районне
бюро технічної інвентаризації» Юрія Данка про роботу за 2017 рік та І квартал
2018 року тощо.
Управління майном спільної власності територіальних громад сіл,
селищ та міста району
У звітному році продовжилася робота щодо ефективного управління
спільним комунальним майном району. Зусилля зосереджувалися на
забезпеченні виконання рішень, затверджених районною радою, законодавства
щодо відчуження, списання майна, оренди нерухомого майна.
Загалом з питань управління комунальною власністю за наслідками
розгляду звернень від громадян, підприємств, установ, громадських організацій
було прийнято 17 рішень районної ради, 4 розпорядження голови ради.
З метою визначення орендної плати відповідно до «Методики розрахунку
і порядку використання плати за оренду майна спільної комунальної власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району» проведено
оцінку трьох об’єктів оренди. Крім того, проводиться робота з виготовлення
технічної інвентаризації та іншої необхідної документації на нерухоме майно
районної ради.
Для ефективного використання комунального майна та додаткового
наповнення районного бюджету відбулося 2 конкурси на право оренди
комунального майна. Відтак орендарями комунального майна стали дві
юридичні та одна фізична особа-підприємець, у тому числі орендарем стало
ТОВ «Медичний центр «МЕВІЗ», яке надає послуги з комп’ютерної спіральної
томографії, що зможе забезпечити населення району якісними медичними
видами послуг.
Рішенням Виноградівської районної ради від 07 вересня 2017 року № 392
затверджено «Програму приватизації майна комунальної спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району на 2017-2020
роки» та перелік об’єктів спільної комунальної власності територіальних
громад сіл, селищ, міста Виноградівського району, що підлягають приватизації
у 2017-2020 роках. Відповідно до затвердженого переліку приватизації
підлягають три об’єкти, а саме:
1.База відпочинку «Дубки» м.Виноградів вул. І.Франка, б/н.
2.Будівлі та споруди паливний склад № 24 смт.Вилок вул. Польова 2
3.Підвальне приміщення площею 23,2 кв.м. м.Виноградів вул. Миру,43
Проведена робота по підготовці затверджених об’єктів до приватизації.
Після отримання всіх необхідних документів буде продовжено процедуру
продажу об’єктів конкурентним способом − на аукціоні. Так, відповідно до
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Закону України «Про приватизацію державного майна» від 18 січня 2018 року
№ 7066, мала приватизація буде проходити виключно на електронних
майданчиках.
На сьогодні в реєстрі комунального майна спільної власності
територіальних громад району обліковується 107 об’єктів, що знаходяться в
різних формах користування, у тому числі:
1.Переданих в оперативне управління:
− Загальноосвітні школи та НВК – 64 об’єкти;
− Об’єкти медицини – 36, з них: районна лікарня − 21, сільські, селищні − 15;
− Будівлі правоохоронних органів, комунальних підприємств, соціального
захисту населення − 7 об’єктів.
2.Переданих в орендне користування – 37 об’єктів. Із них 18 об’єктів
орендується бюджетними установами за 1 грн. в рік.
Станом на 1 січня 2019 року від оренди майна спільної комунальної
власності до районного бюджету надійшли кошти в сумі 418,6 тис.грн. План
надходжень від оренди у 2018 році перевиконано в 2,1 рази.
Для здійснення комплексу організаційних та економічних заходів,
спрямованих на збереження та підтримки в належному стані об’єктів і майна
спільної власності територіальних громад району, була розроблена та схвалена
сесією районної ради «Програма збереження та підтримки в належному стані
об’єктів і майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Виноградівського району на 2015-2018 роки». На виконання даної Програми
проводились заходи спрямовані на відновлення та ремонт об’єктів комунальної
власності.
Робота виконавчого апарату районної ради
Згідно зі статтею 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» здійснення районною радою повноважень забезпечує виконавчий
апарат районної ради.
Протягом звітного періоду працівники виконавчого апарату належним
чином здійснювали покладені на них обов’язки по забезпеченню діяльності
районної ради, постійних комісій, президії районної ради, забезпечували
взаємодію з органами виконавчої влади, органами та посадовими особами
місцевого самоврядування, надавали їм консультативно-методичну допомогу.
Є взаємодія працівників виконавчого апарату та депутатського корпусу в
питаннях підготовки пленарних засідань і засідань постійних комісій,
відпрацюванні проектів рішень.
У частині організації правової роботи та нормативного забезпечення
діяльності ради було проведено правову експертизу проектів рішень районної
ради. За результатами юридичного аналізу окремих проектів рішень, внесені
пропозиції щодо приведення їх у відповідність до законодавства, забезпечення
їхнього ефективного виконання; забезпечено юридичний супровід роботи
ліквідаційної комісії ВЗКП «Земля», ліквідаційної комісії КП «Агенція
місцевого розвитку Виноградівщини; проведено роботу на виконання рішень
сесії районної ради правового та управлінського характеру (продовження
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контрактів з керівниками комунальних підприємств), контроль за виконанням
договірних зобов’язань районної ради, здійснено заходи щодо забезпечення
виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції»: виконання вимог
фінансового контролю, недопущення конфлікту інтересів, недопущення
порушення обмежень пов’язаних з проходження служби в органі місцевого
самоврядування, тощо.
Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та інших
антикорупційних нормативно-правових актів, з метою реалізації державної
політики у сфері боротьби з корупцією, виконавчим апаратом для депутатів
районної ради було організовано навчання по заповненню електронних
декларацій та надавалася практична допомога депутатам районної ради, що
зверталися. Також у районній раді пройшов семінар для працівників
виконавчого апарату, депутатів районної ради, керівників комунальних
підприємств та їхніх бухгалтерів, де були надані роз’яснення щодо правил
заповнення та подання електронної декларації на веб-сайті Національного
агентства з питань запобігання корупції, надані відповіді на запитання
присутніх щодо можливості подання виправленої декларації, необхідності
повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, відповідальності за
несвоєчасне подання декларації, внесення завідомо недостовірних відомостей в
декларації тощо.
Також Закарпатський обласний центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації провів у районній раді виїзний семінар для суб’єктів декларування
району «Антикорупційна політика. Е-декларування» для державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування району. Відтак у
ньому взяли участь працівники районної ради, райдержадміністрації, сільських
та селищних рад, комунальних підприємств, депутати районної ради тощо.
Районна рада та її керівництво працює за принципами публічності,
прозорості та відкритості, керуючись у своїй діяльності законами України
«Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та іншими
законодавчими актами.
Успішна інформаційна діяльність органів місцевого самоврядування є
необхідною умовою існування та розвитку незалежної держави. На виконання
вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» працює
офіційний веб-сайт районної ради, який постійно оновлюється. Відвідувачі
сайту мають змогу ознайомитися заздалегідь із питаннями, що плануються для
розгляду на черговій сесії, прийнятими рішеннями на пленарних засіданнях
ради, інформацією про поточну діяльність районної ради. Через веб-сайт, а
також офіційну сторінку ради у соцмережі Фейсбук, громадяни вчасно
інформовані про важливі заходи і події, що відбуваються за участі керівництва
та депутатів районної ради.
Діяльність ради висвітлюється на сторінках районної газети «Новини
Виноградівщини». Щодо районного засобу масової інформації, то відповідно
до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих
засобів масової інформації» у 2018 році завершився процес «роздержавлення»
комунального засобу масової інформації «Районний редакційно-видавничий
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комплекс «Новини Виноградівщини». Виноградівська районна рада і
райдержадміністрація вийшли зі складу засновників районної газети. Відтак за
рішенням сесії районної ради від 12.07.2018 р. № 583 комунальне підприємство
було перетворено членами його трудового колективу в новий суб’єкт
господарювання – із збереженням назви, цільового призначення, мови видання,
тематичної спрямованості. Продовжується робота із врегулювання
правовідносин щодо використання нерухомого та рухомого майна, яке
перебувало на балансі редакції газети.
Необхідною передумовою ефективного виконання зазначених завдань та
повноважень місцевого самоврядування є належний професійний рівень
посадових осіб, тому виконавчий апарат районної ради працює над
вдосконаленням своїх професійних знань. У районній раді для працівників
виконавчого апарату відбувся семінар з проектного менеджменту. Відтак
посадові особи ознайомилися з основними поняттями та принципами
проектного менеджменту, етапами розробки проектів та критеріями їхнього
відбору, формулюванням проблеми тощо.
Розвиток туризму – це завжди додаткове джерело залучення інвестицій в
економіку району, а також створення нових робочих місць. Тож згодом у
Виноградові пройшов семінар щодо шляхів підвищення туристичної
привабливості району, організований районною радою для сільських голів,
представників громадських організацій, туристичної сфери, очільників
підприємств району та міста, підприємців, студентів кафедри туризму
Виноградівського державного коледжу. Проведення такого рівня заходів −
хороший майданчик не лише для обговорення актуальних питань туристичного
розвитку району, але й обмін досвідом та ідеями, можливість втілити спільні
напрацювання у вигляді різних проектів. Учасники заходу почули і
представників бізнесу, які поділилися проблемними аспектами районного
туризму. Серед яких, занедбаний стан залізничного вокзалу у Виноградові.
Стосовно цього керівник ради ініціював відповідне звернення депутатського
корпусу до Укрзалізниці щодо ремонту вокзалу, яке було підтримане
депутатським корпусом.
Організація роботи із зверненнями громадян
Відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про
звернення громадян» та на виконання Указу Президента України від 07.02.2008
року за №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення громадян до органів
державної влади та місцевого самоврядування», одним з основних напрямків
роботи виконавчого апарату районної ради є забезпечення умов для реалізації
права громадян звернення.
Розпорядженням голови районної ради від 11.11.2015 № 51 затверджено
дні прийому громадян головою та заступником голови районної ради. Графік
особистого прийому керівництва районної ради розміщено на офіційному вебсайті районної ради.
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Звернення громадян розглядаються вчасно та об’єктивно відповідно до
вимог чинного законодавства України.
У звітному періоді до районної ради надійшло 349 звернень, з яких − 130
поштою, 26 - засобами електронного зв’язку. 193 людей звернулися на
особистий прийом керівництва районної ради, колективних звернень надійшло
− 11.
Серед звернень, що надійшли до районної ради і розгляд яких
здійснювався відповідно до Закону України «Про звернення громадян», 99,1%
складають заяви чи клопотання, 0,9 % - скарги. До районної ради звернулося:
чоловіків - 42,7 %, жінок -57,3%.
Із загальної кількості звернень до районної ради протягом січня —
грудня 2018 року надійшло 69 заяв від інвалідів І,ІІ та ІІІ групи, дітей війни,
ветеранів праці, пенсіонерів - 182, безробітних – 35, учасників АТО - 19,
одиноких матерів та багатодітних матерів -6.
За поточний період переважали звернення з питань соціального захисту,
яких надійшло 286, що складає 81,9 відсотка, серед них — прохання про
надання матеріальної допомоги громадянам, які опинились в скрутних
життєвих обставинах, допомоги на лікування та на лікування хворої дитини. У
2018 році із Програми подолання бідності, затвердженої районною радою, було
виділено грошову допомогу на суму 219900 грн, яку отримали 284 місцевих
жителів.
На другому місці питання освіти – 15. Актуальними залишаються
питання, що стосуються охорони здоров’я – 9 та забезпечення дотримання
законності та охорони правопорядку - 9, комунального господарства – 4,
діяльності органів місцевого самоврядування – 4, питання праці і зарплати - 4,
аграрної політики та земельних відносин – 3, житлової політики – 1.
Всі звернення, які надійшли до районної ради, були належно розглянуті.
Питання вирішувались у межах компетенції або надавались обґрунтовані
роз’яснення. За необхідності питання розглядались працівниками виконавчого
апарату районної ради з виїздом на місця. За наслідками розгляду питання,
заявникам надавалась обґрунтована відповідь.
За звітний період, питання які були порушені у зверненнях − 298
вирішено позитивно, дано роз’яснення на 32 звернення.
У кінці року районною радою готуються узагальнені дані щодо
звернення громадян, що надійшли до місцевих рад району, які направляються в
обласну раду.
За 2018 рік до районної ради надійшло 835 документів, працівниками
апарату районної ради опрацьовано та направлено 625 документів. Головою
районної ради видано 181 розпорядження.
До Виноградівської районної ради надійшло на розгляд 17 запитів із них
письмових - 5, електронних – 12. Запити надійшли від громадський
організацій, політичних партій фізичних та юридичних осіб, представників
ЗМІ. Запити про доступ до публічної інформації, які надходять до районної
ради, уважно вивчаються та розглядаються керівництвом районної ради. За
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результатами розгляду, запитувачам інформації направлені відповіді у строки
передбачені чинним законодавством.
Виконання районного бюджету
Не дивлячись на, здавалося б, захмарну суму доходу районного бюджету
на 2018 рік, а вона була визначена у сумі 1 034 076,2 тис грн, фінансова
ситуація залишається нелегкою, адже це здебільшого цільові кошти, які
отримуємо з державного бюджету. Так лише 416,6 млн грн, до прикладу,
передбачено на субвенції програм соціального захисту – пільги, субсидії тощо.
Отримуємо й освітню та медичну субвенції на заробітну плату педагогам,
виконання програм в галузі охорони здоров’я. До речі, освітню субвенцію, яка
визначається з розрахунку до наповнюваності освітніх установ, для району
збільшили на 42% у порівняні з минулим роком. Щодо власних надходжень, то
у бюджеті 2018 року закладено 152 млн грн.
У цілому, по основних показниках району, бюджет номінально виріс.
Однак знову ж таки коштів районного бюджету вистачає на мінімальні
потреби. В районі залишався дефіцит по зарплатні працівникам культури,
освіти та медицини − 11,7 млн грн, а держбюджет мало того, що з року в рік
перекидає видатки на місцеві ради, то ще й недостатньо фінансує те, що
зобов’язаний фінансувати, зокрема — зарплатню. Тому, звісно, депутати
впродовж року працювали над тим, аби жителі району вчасно отримували свій
заробіток, над наповненням бюджету і заощадженням видатків.
За 2018 рік до районного бюджету надійшло податків та зборів
(обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів по
загальному та спеціальному фондах в сумі 197 455,7 тис.грн., що на 24,8
відсотків або 39 276,5 тис. грн. більше, ніж за 2017 рік (158 179,2 тис. грн.).
Доходи загального фонду районного бюджету виконані в сумі 172 408,5
тис.грн., що становить 105,6 відсотків до уточненого плану та 122,8 відсотків
до фактичних надходжень попереднього року (140 431,4 тис. грн).
Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів районного бюджету є
податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в доходах загального
фонду становить 99,7 відсотка. За підсумками 2018 року обсяги надходжень
вказаного податку становили 171 869,0 тис.грн., планові показники з
врахуванням змін виконано на 105,5 відс., перевиконання становить 8 990,7
тис. грн. У порівнянні з 2017 роком надходження зросли на 22,8 відс. або на
31 870,8 тис.грн.
У 2018 році виділено кошти на видатки бюджету розвитку в сумі 12 199,4
тис.грн., з них:
- на об’єкти освіти – 4 639,2 тис.грн.;
- на об’єкти охорони здоров’я – 1 554,6 тис.грн.;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 753,9 тис.грн. (в тому
числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо
переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
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забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни
ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками
бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону
України ,,Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які
потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету – 702,6 тис.грн);
- на об’єкти фізичної культури і спорту – 1085,1 тис.грн.;
- на інші галузі - 346,5 тис.грн.;
- субвенції низовим бюджетам – 3 820,1 тис.грн., в тому числі на
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах –
1 245,5 тис.грн.; на співфінансування інвестиційних проектів:
співфінансування до коштів ДФРР «Капітальний ремонт обласної
дороги 0-07-03-05 Великі Ком’яти – Вилок на ділянці Шаланки –
Перехрестя Виноградівського району – 1 000,0 тис.грн. та
«Будівництво спортивного майданчика в с.Неветленфолу вул.
Залізнична, 2а» – 640,0 тис.грн.; інші субвенції: капітальний ремонт та
реконструкція в Дротинському ДНЗ – 148,3 тис.грн., Матіївському
ДНЗ – 399,4 тис.грн та будинку культури с.Дюла – 386,9 тис.грн.
Виділено з районного бюджету на програму «Власний дім» по
загальному фонду – 470,0 тис.грн, та 660,0 тис.грн – по спеціальному фонду
для надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам району.
У 2018 році район отримав 10 млн 253 тис грн субвенції з обласного
бюджету на проведення ремонтів соціальних об’єктів, проведення поточних та
капітальних ремонтів доріг у населених пунктах, облаштування внутрішніх
вбиралень у Боржавському та В.Ком’ятівському навчальних закладах,
будівництва спортмайданчиків у селах Широке та Неветленфолу тощо.
Зокрема з державного фонду регіонального розвитку близько 7 млн грн
надійшло для капітального ремонту обласної дороги Великі Ком'яти − Вилок
на ділянці Шаланки − Перехрестя, проведення реконструкцій будинку
культури під спортивний та актовий зал в с.Холмовець, капітального ремонту
приймального відділення районної лікарні. На співфінансування поточного
ремонту дороги Іршава − Виноградів, яка, крім цього, також ремонтується за
кошти ДФРР, депутати виділили з районного бюджету 650 тис грн.
Шановні депутати, запрошені!
Протягом звітного періоду затверджено 22 районні програми, направлені
на вирішення питань економічного і соціального розвитку, захист та
матеріальну допомогу ветеранам, соціально незахищеним категоріям громадян,
підтримку та матеріально-технічне забезпечення органів правопорядку,
військовослужбовців, програми розвитку освіти, культури, медицини,
фізкультури та спорту, та інші програми із забезпечення життєдіяльності
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району в цілому, а також до 12-ти програм були внесені зміни та доповнення,
аби їхні заходи могли краще виконуватися.
Загалом у звітному році було профінансовано 50 районних Програм у
сумі 8 млн 642 тис грн. З яких 1млн 522 тис.грн. були спрямовані на медичні
Програми щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони
здоров’я, розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі,
здійснення протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в
районі, забезпечення дітей-інвалідів району життєвонеобхідними медичними
препаратами та виробами медичного призначення, боротьби з онкологічними
захворюваннями, протидії захворюванню на туберкульоз, цукрового та
нецукрового діабету.
Також належним чином були профінансовані Програми щодо розвитку
туризму, культури і мистецтва, футболу в районі, надана фінансова підтримка
загальноосвітнім навчальним закладам, обдарованим дітям району,
громадським організаціям інвалідів, ветеранів, учасників війни, виділені кошти
на оздоровлення та відпочинок дітей, тощо.
У свою чергу виконання Програм перебуває на контролі відповідних
постійних комісій районної ради, а, крім того, безпосередньо на пленарних
засіданнях за цей період заслухано 6 звітів про виконання Програм та 32
інформації про хід виконання Програм. Також виконавці систематично
інформують на засіданнях профільних постійних комісій.
Співпраця з представниками органів місцевого самоврядування
Координаційна рада з питань місцевого самоврядування в практичній
роботі співпрацює з депутатами районної ради та її виконавчим апаратом. У
звітному періоді відбулось 4 її засідання, до участі у яких залучались керівники
структурних підрозділів райдержадміністрації, районних установ та
організацій, виробничих структур, соціально-культурної сфери. Члени ради
мали змогу ознайомитись з роботою місцевих рад. На проведених засіданнях
протягом звітного року розглянуто 10 питань. Зокрема, питання дотримання
фінансової дисципліни при формуванні та реалізації місцевих бюджетів,
фінансово-господарського стану в районі, ситуації з вивезенням побутових
відходів з населених пунктів, питання вступу районної ради в права засновника
закладів дошкільної освіти. За ініціативою сільських голів, прийнято звернення
до Верховної Ради України щодо повернення податку на доходи фізичних осіб
у територіальні громади. Очільники сіл та селищ району вважають, що
закріплене в Бюджетному кодексі України право об’єднаних територіальних
громад залишати 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб, в той час, коли
села та селища, що ще не об’єднались, таких прав не мають, є порушенням
статті 24 Конституції України.
Спільні заходи дають можливість напрацювати оптимальні рішення в
проблемних питаннях, з якими особливо на етапі реформ зіштовхуються
місцеві ради. Тож у звітному році Виноградівщина з офіційним візитом
приймала з офіційним візитом представників органів місцевого
самоврядування Свалявського району Закарпатської області, очолювану
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головою райради Мирославою Ливч. Говорили про кращі практики місцевого
самоврядування в питаннях освіти та житлово-комунального господарства
Виноградівського та Свалявського районів.
Крім того, розширюються міжнародні зв’язки. У вересні в місті Устрікі
Долішні (Польща) відбулося урочисте підписання декларації у сфері
транскордонного співробітництва. Документ підписали представники, члени та
партнери Карпатського Регіону з польського, українського та словацького
боку. На практиці − це розвиток менших територій і в цьому допоможуть
проекти, що фінансуються Європейським Союзом або Швейцарським Фондом.
Також депутати з працівниками виконавчого апарату щорічно беруть
участь в акції «Майбутнє лісу у твоїх руках», яка проходить на території
Виноградівського лісового господарства у Шаланківському лісництві. Головна
мета – озеленення територій, виховання в дітях любові до природи та
донесення до них необхідності збереження зелених насаджень. Також за
доброю традицією щороку працівники ради долучаються до Всеукраїнської
акції «За чисте довкілля».
Шановні депутати, присутні!
Узагальнюючи зроблене за звітний період, хочу зауважити, що цей звіт є
результатом спільної діяльності виконавчого апарату, депутатського корпусу
районної ради, установ, організацій, селищних та сільських голів.
Звітуючи про діяльність районної ради, хочу подякувати громаді,
депутатам, всім тим, хто приклав своїх зусиль для забезпечення злагодженої
роботи районної ради.
Переконаний, що районна рада й надалі буде відкритою для пропозицій
щодо вирішення питань, які віднесені до її компетенції.
Ще раз дякую всім за підтримку, за розуміння та конструктивні поради.
Закликаю всіх і надалі працювати з повною віддачою сил на благо
територіальних громад району!
Дякую за увагу!

