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Про звіт голови районної ради
Керуючись статтями 43 і 55 Закону України
самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а:

«Про місцеве

звіт голови районної ради взяти до відома.

Голова районної ради

В.МАЛКОВИЧ

Шановні депутати та запрошені!
Відповідно до п. 17 ст. 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» я, як голова районної ради, вношу на Ваш розгляд
звіт про свою діяльність за період з 12 червня 2018 по 22 серпня 2019 року.
Сьогодні, відповідно до статті 55 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", я підсумовую результати нашої з вами роботи та
діяльність всієї ради в цілому. Фактично, це своєрідне підбиття підсумків
колективної роботи – кожного депутата, постійних комісій районної ради,
президії, виконавчого апарату за минулий рік та окреслення планів на
наступний період діяльності ради.
Я намагався будувати свою роботу на принципах законності,
колегіальності, гласності, а головне відкритості з метою найефективнішого
використання потенціалу органів місцевого самоврядування для соціального,
економічного та культурного зростання нашої громади, бо це наш з Вами
обов'язок — працювати для людей.
Добре розумію, які проблеми в нашому районі існують, й усіма силами
намагаюся їх вирішувати, однак це робота не тільки голови районної ради,
тому важливим для себе вважаю співпрацю з депутатами районної, головами
міської та сільських рад, керівниками установ і організацій, директорами
шкіл, вчителями, медичними працівниками та іншими громадянами нашого
району.
Свою діяльність у звітний період районна рада здійснювала відповідно
до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», а також інших
нормативно-правових актів та регламенту роботи районної ради, з
урахуванням рішень президії, постійних депутатських комісій та пропозицій
депутатів районної ради.
Спільні інтереси територіальних громад в районі представляє
Семенівська районна рада. В VІІ скликанні депутатський корпус районної
ради налічує 26 депутатів, які є висококваліфікованими та авторитетними
людьми, компетентними у політичній діяльності, розв’язанні економічних і
соціальних проблем.
Частина депутатів районної ради ( 30% від загального складу ради)
представляють інтереси своїх виборців вже не вперше, це:
- Бузань Михайло Федорович;
- Гайовий Олександр Григорович;
- Єрьома Сергій Анатолійович;
- Малкович Василь Васильович
- Мирошник Євгенія Дмитрівна;
- Салімон Людмила Максимівна;
- Самойленко Володимир Миколайович;
- Швед Світлана Іванівна.
Але і депутати, які були обрані вперше дуже відповідально відносяться
до своїх обов’язків. Вони завжди присутні на засіданнях постійних комісій та
сесіях районної ради.

Я дякую депутатам 7 скликання за знання, мудрість, компетентність і
активну позицію щодо відстоювання інтересів виборців у вирішенні
нагальних проблем нашої територіальної громади.
Ефективність діяльності районної ради залежить також і від
злагодженості та професійності роботи 7 працівників її виконавчого апарату.
Всі вони будують свою роботу на принципах законності і гласності,
колегіальності і плановості, поєднанні місцевих і державних інтересів,
здійснюють функції і повноваження відповідно до норм Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту районної ради,
Положення про виконавчий апарат ради.
ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ
Основною формою роботи районної ради є сесія, яка складається з
пленарних засідань ради та засідань постійних комісій ради.
При прийнятті рішень районна рада дотримується всіх вимог чинного
законодавства. Питання попередньо обговорюються на профільних комісіях,
та президії районної ради.
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
зусилля районної ради були спрямовані на забезпечення виконання
повноважень, визначених законом, а саме:
- затвердження програми економічного та соціального розвитку
Семенівського району на 2019 рік, цільових програм з інших питань,
заслуховування звітів про їх виконання;
- затвердження районного бюджету, внесення змін до нього,
затвердження звітів про його виконання; розподіл переданих з державного
та обласного бюджетів коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між
сільськими бюджетами;
- вирішення питань про передачу в оренду та управління об’єктів
спільної власності територіальних громад району;
- заслуховування звітів районної державної адміністрації про
виконання програми соціально – економічного та культурного розвитку,
бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення
районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;
- вирішення інших питань, передбачених законодавством України та
регламентом районної ради, та інші.
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
проекти рішень, а також прийняті рішення висвітлюються на офіційному
веб-сайті Семенівської районної ради. Жителі територіальних громад
району можуть дізнатися про питання, які розглядаються на районних
сесіях та брати участь в обговоренні порушених проблем.
На сайті районної ради розміщається інформація стосовно діяльності
районної ради VII скликання, висвітлюються події, які відбуваються в
районі. Це дозволило зробити для кожного бажаючого максимально
доступним ознайомлення з роботою ради.

Всього у звітному періоді проведено 7 пленарних засідань сесій
районної ради, на яких прийнято 53 рішення.
У звітному періоді на пленарних засіданнях районної ради затверджено
10 нових районних програм, до 4 раніше прийнятих були внесені зміни.
При затвердженні бюджету на 2019 рік, був затверджений перелік
програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету на загальну
суму 460 080 тис. грн., в тому числі:
- на програму розвитку місцевого самоврядування в Семенівському
районі –було виділено 43000 тис. грн.
- на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам району –
18 000 тис. грн.
- на висвітлення діяльності органів влади та органів місцевого
самоврядування Семенівського району у Семенівській газеті «Життя
Семенівщини» - 18 000 тис. грн.
- на заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
– 49 000 тис. грн..
- на перевезення призовників для проходження контрольного
медичного обстеження на базі Чернігівського обласного військового
комісаріату – 7 тис. грн.
- на створення і використання матеріальних резервів для запобігання,
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру та їх наслідків у
сумі – 50,0 тис. грн.
- на забезпечення мобілізаційної підготовки, мобілізації та соціального
захисту мобілізованих до лав Збройних Сил України та інших військових
формувань і членів їх сімей – 25,0 тис. грн.
- на програму передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у
сільській місцевості – 92 080.
- виділено управлінню соціального захисту населення на надання пільг
та компенсацію виплат пільговим категоріям громадян Семенівського району
– 141 000 тис. грн.
Всього на контролі районної ради знаходяться 120 рішень з них 41
програма.
У звітному періоді були прийняті звернення до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, генерального директора
ПАТ «Укрпошта» Смілянського, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства
регіонального розвитку, обласної ради з питань:
- щодо встановлення меж об’єкту заповідного фонду гідрологічного
заказника місцевого значення «Машевський» та внесення його даних до
Державного земельного кадастру;
- про недопущення скорочення відділень поштового зв’язку ПАТ
«Укрпошта» у сільських населених пунктах Семенівського району;
- щодо впровадження реформ в галузях освіти та медицини;
- щодо негайного скасування рішення про підвищення ціни на газ для
населення;
- про перспективи організації надання первинної медичної допомоги
мешканцям мало чисельних сіл у зв’язку з проведенням медичної реформи.

Відповіді на наші звернення надійшли з запізненням визначеного нами
терміну, або взагалі не були надані.
Але деякі ми отримали:
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації
надіслало лист, що на сьогоднішній день ліквідація малопотужних
фельдшерських пунктів не планується, але можливе переведення таких
пунктів на утримання сільських рад.
Міністерство інфраструктури України на наш запит надала відповідь,
що основним завданням діяльності ПАТ «Укрпошта» є задоволення попиту
населення в поштових послугах та забезпечення прибуткової діяльності від
надання якісних послуг поштового зв’язку. І оскільки вона не є бюджетною
організацією то товариство самостійно визначає кількість відділень поштового
зв’язку та чисельність працівників. А впровадження зазначеного проекту
передбачено Стратегічним планом розвитку ПАТ «Укрпошта» на період до
2021 року і затверджено наказом Міністерства інфраструктури України від
14.12.2017.
Це всі відповіді, які до нас надійшли.
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» за
звітний період до районної ради надійшло 2 запита, щодо надання
інформації про виплату премій голові та посадовим особам районної ради за
період 01.01.2018-.01.08.2018року та про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних, відповіді були надані в термін та
в повному обсязі згідно закону.
До підготовки порядку денного пленарних засідань ради залучалися
працівники виконавчого апарату, депутати, фахівці та спеціалісти управлінь,
відділів райдержадміністрації, керівники та працівники установ комунальної
власності. Це дало можливість розробити і прийняти конкретні виважені
рішення ради, враховуючи думки і пропозиції окремих депутатів, висновки і
пропозиції постійних комісій.
На пленарні засідання ради запрошувались керівники районних служб,
начальники відділів та управлінь райдержадміністрації, сільські голови,
представники засобів масової інформації. Це надавало роботі сесій більш
активного та цілеспрямованого змісту, дозволило прийняти виважені,
конкретні рішення, сприяло відкритості та прозорості дій районної ради.
Вважаю, що маємо позитивні напрацювання в організаційному
забезпеченні сесій районної ради.
Важливою складовою роботи районної ради є діяльність постійних
комісій, які згідно статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» є органами ради, створеними для вивчення, попереднього розгляду і
підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за
виконанням рішень ради.

У період з 12 червня 2018 по 22 серпня 2019 року.
Проведено 21 засідання, з них 8 спільних, 2 виїзних, 12 позапланових.
За звітній період розглянуто 106 питань, надано 19 рекомендацій та 8
висновків, які були направлені виконавцям.
Важливу роль в управлінні бюджетними ресурсами та реалізації
бюджетної політики в напрямі зміцнення фінансової основи місцевого
самоврядування територіальних громад відіграє постійна комісія з питань
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та податків.
За звітний період відбулось 15 засідань цієї комісії, з них 8 спільних, надано
8 висновків.
Членами комісії важлива увага приділялася розгляду програми
економічного і соціального розвитку нашого району, затвердження
районного бюджету, звіту про його виконання, внесення змін до бюджету
та кошторисів бюджетних установ, про передачу субвенцій.
Комісія
передбачила в районному бюджеті видатки на заходи
запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
на 2019 рік, надала рекомендації районній державній адміністрації щодо
виділення додаткових коштів для фінансування пільг на послуги зв’язку для
управління соціального захисту населення та коштів на придбання меблів та
дидактики для 1 класів нової української школи.
Також рекомендувала винайти можливість компенсації Кистерній
Євгенії Михайлівні вартості житлово-комунальних послуг.
Заслуховувалась інформація про стан роботи в районі із запровадженням
енергозберігаючих технологій.
Комісія вивчала стан справ та здійснювала контроль за виконанням
програм, рішень ради в межах своєї компетенції.
Заслуговує на увагу робота постійної комісії районної ради з питань
освіти, культури, соціального захисту, медицини, торгівлі, молодіжної
політики та спорту (голова комісії депутат Швед С. І.).
За звітній період відбулось 19 засідань, з яких 6 спільних з іншими
комісіями, розглянуто 95 питань, надано 3 рекомендації.
Одним із головних напрямів роботи постійної комісії є постійний
контроль за реалізацією районних цільових програм, що належать до її
компетенції. На даний час на контролі постійної комісії знаходиться 26
програм.
Серед найбільш важливих питань роботи даної комісії варто відзначити
розгляд з питанням про стан криміногенної ситуації в підлітковому
середовищі на території району, попередження кримінальних і
адміністративних правопорушень. Було заслухано інформацію заступника
начальника Семенівського відділення поліції, спеціалістів районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Семенівської міської ради,

служби у справах дітей районної державної адміністрації. З даного питання
були надані рекомендації для всіх служб району.
Згідно плану роботи постійних комісій районної ради було розглянуто
виконання Програм з національно-патріотичного виховання, підтримки сім'ї,
забезпечення гендерної рівності, попередження дитячої безпритульності та
безоглядності, розвитку сімейних форм виховання, підвезення та харчування
учнів, розвитку фізичної культури і спорту, програми фінансової підтримки
громадських організацій ветеранів району та про хід виконання рішень.
Активно працювала постійна комісія з питань регламенту,
депутатської діяльності та етики,
місцевого самоврядування та
забезпечення законності і правопорядку (голова депутат Михайлова
Олена).
В полі зору цієї постійної комісії знаходяться питання додержання
вимог законодавства при здійсненні повноважень ради, виконання
депутатських повноважень депутатами районної ради, дотримання вимог
Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", регламенту роботи
районної ради, звітів депутатів районної ради перед виборцями, виконання
рішень районної ради.
За звітній період відбулось 19 засідань, з яких 6 спільних з іншими
комісіями, 12 планових 1 виїзне, розглянуто 85 питань, надано 5
рекомендацій.
Депутати у звітному періоді розглянули ситуацію в районі щодо
дотримання чинного законодавства у сфері використання та охорони лісів та
розгляду стану законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського
порядку на території району.
Згідно плану роботи постійної комісії було розглянуто хід виконання
Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Семенівського
району Чернігівської області на 2016-2020 роки, висвітлення діяльності
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у Семенівській газеті
«Життя Семенівщини», стан виконання розвитку малого та середнього
підприємництва та про організацію роботи щодо профілактики загибелі
людей на пожежах.
Відбулося виїзне засідання про стан дотримання правопорядку на базі
Жадівської сільської ради.
На контролі постійної комісії постійно перебували питання щодо
запобігання корупції та регулювання конфлікту інтересів при прийнятті
депутатами рішень районної ради.

Комісія з питань промислової політики, транспорту, будівництва,
зв’язку, управління майном комунальної власності, аграрної політики,
земельних відносин, екології та раціонального природокористування
(голова депутат Салімон Л.М.) провела 15 засідань, в тому числі 6 спільних
засідань з іншими постійними комісіями.
За звітній період розглянуто 103 питання, прийнято 11 рекомендацій.
З метою покращення ефективності використання та збереження майна
комунальної власності, постійною комісією, на підставі Положення про
порядок передачі об'єктів права спільної власності територіальних громад
міста та сіл Семенівського району, затвердженого рішенням рішення
районної ради від 29 вересня 2009 року (зі змінами та доповненнями)
розглядалися питання передачі на баланс районної ради майнового
комплексу за адресою вул. Шевченка, 3 та житлового будинку по вул.
Центральна, 27. Надання зменшеного розміру орендної плати, питання
передачі майна спільної власності, укладення договорів оренди комунального
майна з фізичними особами, малим і середнім бізнесом.
У звітному періоді комісія заслухала звіти представників комунальних
закладів про стан надходжень від оренди комунального майна та про
напрями використання зазначених коштів. З метою недопущення втрати
надходжень від оренди комунального майна комісією, в рамках діючого
законодавства, застосовувались гнучкі підходи до встановлення орендних
платежів приватним підприємцям, що здійснюють свою діяльність на
території КЛПЗ Семенівська центральна районна лікарня.
На своїх засіданнях комісія розглянула питання про стан утилізації
сміття у районі та про роботу Семенівської міської ради щодо благоустрою,
естетичного вигляду та санітарного стану території міста та внесла ряд
слушних пропозицій щодо вдосконалення роботи по утилізації сміття на
території району та з благоустрою центра міста.
За звітній період комісію інформували про хід виконання Програми
використання та охорони земель Семенівського району, про Програму
забезпечення мобілізаційної підготовки, мобілізації та соціального захисту
учасників антитерористичної операції, мобілізованих до лав Збройних Сил
України і членів їх сімей.
Також були заслухані доповідачі з проектів рішень про внесення змін
до складу органу приватизації Семенівської районної ради, про внесення змін
до Регламенту роботи районної ради сьомого скликання та про зняття з
контролю рішень як такі що виконані.
За пропозицією постійної комісії затверджено графіки проведення
звітів керівників комунальних закладів на пленарних засіданнях районної
ради.
Завдяки злагодженій роботі, всі комісії працюють активно,
принципово, з відповідальністю за втілення в життя основних принципів
місцевого самоврядування, докладають максимум зусиль для того, щоб
працювати для захисту інтересів своїх виборців.

У звітному періоді відбулося 7 засідань президії районної ради.
На спільних засіданнях колегії районної державної адміністрації та
президії районної ради розглядалося питання про хід виконання Програми
економічного і соціального розвитку та бюджету району.
Розгляд питань та прийняття відповідних рішень як на пленарних
засіданнях, так і на засіданнях президії, постійних комісій відбувалися
завдяки злагодженій роботі депутатського корпусу, розумінню депутатами
відповідальності за виконання повноважень в інтересах виборців.
Семенівська районна рада та її виконавчий апарат здійснював за
звітний період державну регуляторну політику відповідно до законів України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативних
актів
щодо забезпечення системності та узгодженості прийняття
регуляторних актів у сфері господарської діяльності, публічності та
прозорості. Підготовка та прийняття регуляторних актів відбувалась з
дотриманням законодавства.
Повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики
районної ради покладено на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,
соціально-економічного розвитку та податків.
За даний період постійна комісія розглянула два проекти рішень «Про
внесення змін до Положення про порядок передачі майна спільної власності
територіальних громад міста та сіл Семенівського району Чернігівської
області в оренду та Методики розрахунку та порядку використання плати за
оренду майна спільної власності територіальних громад міста та сіл
Семенівського району Чернігівської області» надала свої висновки.
Розробка проектів та складання аналізу їх впливу розробниками
регуляторних актів проводиться з дотриманням вимог статей 7,8,9,10 Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності
регуляторного акта» та рішеннями районної ради. З метою одержання
зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань
забезпечувалося розміщення проектів регуляторних актів в газеті «Життя
Семенівщини» та на офіційному веб-сайті районної ради. Виконавчим
апаратом районної ради продовжуватиметься робота із забезпеченням у 2019
році дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні державної
регуляторної політики в районній раді.

Збори громадян
На виконання вимог статті 8 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» щорічно у територіальних громадах відбуваються
збори громадян за місцем проживання.
Традиційно на цих зібраннях було заслухано звіти сільських голів,
керівників установ соціальної сфери, дільничних інспекторів поліції.
Піднімались проблемні питання ремонту доріг між населеними
пунктами, відновлення роботи відділень зв’язку, вирішення питання роботи
лікаря-гінеколога та акушерсько-гінекологічного відділення, освітлення та
благоустрою населених пунктів.
Всі зауваження і пропозиції, висловлені громадянами під час
проведення зборів систематизовані виконавчим апаратом районної ради та
направлені до відповідних установ і організацій. Хід їх виконання
знаходиться в районній раді на контролі.
Депутати районної ради опікуються проблемами жителів району, за
необхідності надають дієву допомогу, не обмежуючись роботою у постійній
комісії. У поточному періоді депутати
спрямовували свої кошти
на
поточний ремонт соціально-культурної сфери, на придбання спортивного
інвентарю, медичного обладнання, на придбання меблів для нової початкової
школи, оргтехніку для краєзнавчого музею, надання матеріальної допомоги
громадянину нашого району, на поїздку аматорського хору села Костобобрів
до міста Києва, територіальному центру соціального обслуговування на
придбання лінолеуму для стаціонарного відділення одиноких непрацездатних
громадян.
Хочу проінформувати вас про спрямування коштів з обласного бюджету
на виконання доручень виборців депутатами обласної ради:
Своїй малій батьківщині надав Лобосок Володимир Петрович
- на благоустрій територій сільських рад (Іванівської та Жадівської) 60 тис. грн.,
- на благоустрій міської ради -90 тис. грн.
Я, як голова районної ради в межах своїх повноважень брав участь
у роботі сесій обласної та сільських рад, обласних нарадах, засіданнях
Української асоціації районних та обласних рад.
На запрошення секретаріату асоціації проводились фахові майстерні з
актуальних питань роботи районних рад, в конспекті децентралізації та
реформування органів місцевого самоврядування та шукали відповіді на
болючі питання у сфері формування ефективної територіальної організації
влади в Україні та планування діяльності публічних закладів охорони
здоров’я, що знаходяться у власності органів місцевого самоврядування.

Приймав участь у засіданні Ради Асоціації фермерів та приватних
землевласників України в м. Києві.
Розглядались підсумки дії першого року Концепції розвитку
фермерських господарств та сільськогосподарських кооперацій на 2018-2020
роки. Кризова ситуація в земельних відносинах, призвела до проблемних
питань стосовно земель постійного користування, які потрібно вже сьогодні
вирішувати, тому розглядалось питання: «Про організацію підтримки
законопроекту про передачу фермерських земель постійного користування у
власність фермерам».
Я вже декілька років провожу, в деякій мірі, просвітницьку роботу про
створенню у нас в районі молочних обслуговуючих кооперативів. У нас
найсприятливіші кліматичні умови для вирощування не тільки зернових
культур, а й для розведення великої рогатої худоби. На сьогоднішній день у
нас в районі є вже бажаючи утворити такий кооператив.
Я також цікавлюсь досвідом наших співвітчизників, які не побоялися
розпочати свій бізнес взявши землю в оренду. Вже є в кого переймати досвід
по вирощуванню полуниці, малини та плодових дерев. В нашому регіоні де
підприємства скорочують робочі місця і щоб молодим родинам не шукати
кращої долі за кордоном треба переймати досвід західних та центральних
регіонів, які працюючі на своїй землі мають можливість не тільки годувати
дітей, а і платити податки до місцевих бюджетів. Я хочу, щоб ви перейнялися
думкою, що ми самі можемо працювати на своїй землі, обробляти її і
заробляти.
З метою моральної підтримки дітей прифронтових районів Луганської
області та військовослужбових підрозділів, які виконують завдання по відсічі
збройної агресії Російської Федерації в ОРДЛО командувачем Сухопутних
військ було підтримано ініціативу Семенівської та Талалаївської районних
рад щодо реалізації Проекту « Перша кобза Чернігівщини дітям та
захисникам Луганщини».
В складі делегації мистецької акції взяли участь кобзар – лірник Василь
Нечепа, голова Талалаївської районної ради Юрій Дзюбан, фермер з Іванівки
нашого району Віталій Салімон, член Семенівського земляцтва в Києві
Сергій Максименко. Очолив делегацію голова районної ради Василь
Малкович.
Наша делегація відвідала штаб об'єднаних сил Сєверодонецька
«Північ», де поспілкувалися з керівництвом та зустрілися з військовими у
шпиталі. Відвідали коледж мистецтва та культури де Василь Нечепа заспівав
дітям свої пісні, а музичному колективу була подарована чернігівська кобза.
Нас прийняло керівництво Луганської обласної військово-цівільної
адміністрації. В процесі спілкування були обговорені проблеми даного
регіону. Також військові поділилися досвідом співпраці з Львівською
областю з питань підтримки дітей прифронтових районів. Відвідали школи
мистецтв в містах Привілля, Новодружевськ та Лисичанськ де подарували
діткам книжки, спорттовари та українські пісні від Василя Григоровича.

Побували на передових Східних рубежів де нашим захисникам були
вручені малюнки від школярів Іванівської та Жадівської шкіл, мед, вітамінну
суміш з імбіря, лимону та меду, а також інструменти, які вони замовляли. На
прохання військових відбувся незапланований виступ відомого кобзаря.
Вдруге метою зустрічі було обговорення напрямків співробітництва в
культурній та освітніх сферах за участю Посольства Литовської Республіки в
Україні, литовських волонтерів та Збройних Сил України. Делегація
відвідала Навчально-виховний комплекс «Гарант», Центр урбан культур
«Дружба», Новодружеську дитячу школу мистецтв та Лисичанську
загальноосвітню школу № 25.
Колективу Новодружеської дитячої школи мистецтв завдяки спільним
зусиллям представників Чернігівської області, Посольства Литви, литовських
волонтерів та командування операції Об'єднаних Сил подарували цимбали,
виготовлені майстрами з Івано-Франківській області.
На наше запрошення юні музиканти побували у нас на Чернігівщині.
Відвідали міста Чернігів, Новгород-Сіверський, резиденцію українських
гетьманів Батурін, відвідали в м. Києві Національний музей народної
архітектури та побуту України.
А у нас діти прийняли участь у
Всеукраїнському конкурсі виконавців на народних інструментах «Поліський
вернісаж».
І я сподіваюсь, що ми і надалі будемо співпрацювати з прифронтовими
районами Луганської області заради підтримки наших дітей.
З метою вивчення стану справ на місцях, надання допомоги у
вирішенні актуальних проблем, спілкування з людьми головою районної
ради проводились робочі поїздки в сільські ради.
Вивчалось
питання життєдіяльності територіальних громад,
облаштування пам’ятників, стану доріг та благоустрою населених пунктів
району, підтриманню в належному стані об’єктів соціально-культурної
сфери.
Проводились прямі телефонні зв’язки з населенням району, виїзні
приймальні, зустрічі з трудовими колективами.
Протягом звітного періоду на особистий прийом до голови звернулось
90 мешканців Семенівського району.
Серед заявників люди з особливими потребами – інваліди та люди
похилого віку. Зміст звернень зачіпає всі сторони суспільного життя, але
найчастіше жителі району звертались до районної ради з питань соціального
захисту - 80%.
Більшість порушених у зверненні питань було вирішено позитивно і
складає 97,7%.
Всі звернення розглядаються в установлені законом терміни,
надаються роз’яснення та обґрунтовані відповіді.
Не всі питання відносяться до повноважень районної ради, але ми
намагаємось допомагати людям.

Завдяки діючій
районній програмі про надання матеріальної
підтримки малозабезпеченим особам, дітям-сиротам, інвалідам, пенсіонерам,
особам з обмеженими можливостями у разі хвороби, стихійного лиха та
інших особливих обставин є можливість допомогти людям матеріально.
Питання про надання грошової виплати розглядаються на засіданнях
постійно діючої комісії районної ради з питань надання одноразової
матеріальної допомоги.
За звітний період районною радою надана матеріальна допомога 76
громадянам, на суму 20600 грн. В своїй більшості матеріальну допомогу на
лікування отримували незахищені верстви населення .
Важливе місце в роботі органів місцевого самоврядування займає
організація навчання, підвищення кваліфікації депутатів та посадових осіб
місцевого самоврядування.
За звітний період
посадови особи місцевого самоврядування
підвищували свою кваліфікацію в Чернігівському центрі перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, в
тому числі: працівника виконавчого апарату районної ради, сільські голови,
секретар та бухгалтери сільських рад.
Шановні присутні, наші депутати не тільки вміють працювати, але й
активно відпочивають.
21 травня 2019 року команда депутатів Семенівського району прийняла
участь в обласній спартакіаді серед депутатів усіх рівнів. До команди району
увійшли депутати районної, міської, сільських рад та в.о. старости. Наші
спортсмени були представлені у всіх ігрових видах спорту
За результатами спартакіади ми маємо золоті та срібні нагороди.
Золото виборола команда волейболістів: капітан команди Деденко
Сергій та в індивідуальному виді спорту у змаганнях з шашок серед жінок
Швед Світлана.
Друге призове місце, за підсумками балів, отримала наша збірна
команди з шашок.
Вітаємо депутата районної ради Швед Світлану Іванівну за
зайняте перше місце серед жінок у змаганнях зі шашок.
В загальному заліку наш район зайняв 10 місце серед учасників змагань
районів Чернігівської області.
Вітаю переможців та дякую всім депутатам за активну участь в
Обласній спартакіаді, бажаю міцного здоров’я, щастя, радості, сонячних днів
у житті, бадьорості духу, нових цікавих змагань і «золотих» перемог!

Шановні депутати!
Звітуючи про діяльність районної ради, я водночас хочу подякувати
громаді, депутатам, сільським головам, установам і організаціям, всім тим,
хто приклав своїх зусиль для забезпечення злагодженої роботи районної
ради, підвищуючи тим самим авторитет органів місцевого самоврядування,
всім, хто допомагав у роботі, а тут більшість таких.
Районна рада завжди відкрита для спілкування, дискусій, об’єктивних
зауважень та ділових пропозицій від депутатів та їх виборців, голів
територіальних громад.
Я ще раз дякую всім за підтримку, розуміння та конструктивні поради
і бажаю, щоб справи кожного з нас зміцнювали впевненість людей у нашій
відданості, відповідальності за стан справ у районі.
Дякую за увагу.

