
ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ 
 

до звіту депутата районної ради 
за 2019 рік 

 

Відповідно до Закону України від 11 липня 2002 року (стаття 16) «Про 
статус депутатів місцевих рад» депутат місцевої ради періодично, але не рідше 
одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями  
відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. 

Увесь звітний період районна рада працювала конструктивно і плідно як у 
сесійній залі, так і в постійних комісіях, а також і в територіальних громадах, 
інтереси яких представляють її депутати.   

 

ДЕПУТАТСЬКИЙ КОРПУС 
 

Станом на звітну дату до складу Баштанської районної ради сьомого 
скликання входить 34 депутати, яких обрано від багатомандатних виборчих 
округів згідно зі списками політичних партій.   

Депутати об'єдналися у три фракції: 
депутатська фракція БАШТАНСЬКА РАЙОННА В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" –           
9 депутатів  (голова фракції – Тітенко Валентин Васильович), 

депутатська фракція політичної партії "Наш край" – 3 депутата (голова 
фракції – Гевкалюк Володимир Іванович), 

депутатська фракція політичної партії "Нова держава" – 5 депутатів (голова 
фракції – Зайко Микола Васильович),  

17 депутатів – позафракційні.  
У 2019 році троє депутатів Баштанської районної ради сьомого скликання 

припинили повноваження, а троє – розпочали свої повноваження згідно з 
постановами Баштанської районної виборчої комісії. 

 

СЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ. 
 РОБОТА З РАЙОННИМИ ПРОГРАМАМИ 

 

Районна рада у звітному періоді працювала відповідно до планів роботи, 
затверджених рішеннями районної ради. 
    У 2019 році  відбулося 6 пленарних засідань ради. Усього за цей період 
депутатами прийнято 90 рішень. 

Затверджено 9 районних Програми, 10 раз вносилися зміни до 9 Програм, 
заслухано інформацію про хід виконання п'яти Програм, підтримано 15 депу-
татських запитів. 

Зважаючи на суспільно-політичні та соціально-економічні процеси, які 
відбувалися, зокрема, у нашому районі та державі в цілому, за звітний період 
розглянуто та прийнято 3 спільно напрацьованих звернень депутатів Баштан-
ської районної ради Миколаївської області до вищестоящих органів, а саме: 

до Верховної Ради України щодо збереження існуючих полезахисних 
лісових смуг та інших захисних лісових насаджень; 
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до президента України Зеленського В.О., Кабінету Міністрів України, 
Державного агентства автомобільних доріг України стосовно ремонту дороги 
державного значення Н-11 «Дніпро-Миколаїв»; 

 

до президента України Зеленського В.О. з приводу майбутнього продажу 
земель. 

 
Усього на контролі районної ради знаходиться 74 рішення, у тому числі           

39 діючих Програми. Також на контролі знаходиться виконання 10 депутат-
ських запитів. 

Хід виконання цих та інших рішень, що знаходяться на контролі, 
періодично заслуховується на засіданнях профільних постійних комісій 
районної ради та приймаються відповідні рішення. 

Загалом із 39 районних програм 3 Програми потребують щорічного 
розгляду на засіданнях постійних комісій. 

У інших програмах періодичність розгляду розробниками їх проектів не 
передбачена, а тому розглядається за пропозиціями, внесеними виконавчою 
владою та постійними комісіями. 

З метою вирішення в установленому законом порядку питань щодо 
управління об'єктами спільної власності територіальних громад міста, сіл, 
Баштакського району депутатами районної ради на сесіях було прийнято 22 рі-
шення. 

Районною радою було реалізовано її право щодо розгляду, затвердження 
районних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх 
виконання шляхом прийняття відповідних рішень щодо: 

затвердження звіту про виконання районного бюджету Баштанського 
району та використання резервного фонду непередбачених – 4 рази; 

внесення змін до районного бюджету Баштанського району на 2019 рік –           
4 рази; 

районного бюджету Баштанського району на 2020 рік. 
Виконавчим апаратом, постійними комісіями ради також ведеться система-

тичний контроль за виконанням рішень Миколаївської обласної ради, її 
постійних комісій та інших документів, які потребують відпрацювання і 
надання інформації, від якості підготовки та виконання яких залежить 
формування загальної думки про наш район, його імідж і місце серед інших 
районів області. 

Сесії проходили відкрито і гласно, за участю представників районної 
державної адміністрації, міського, сільських голів, керівників правоохоронних 
органів, підприємств та установ району, засобів масової інформації. 

Це надає роботі сесії більш активного та цілеспрямованого змісту, дозво-
ляє прийняти виважені, конкретні рішення, сприяє відкритості та прозорості дій 
районної ради. 
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РОБОТА ІЗ ДЕПУТАТСЬКИМИ ЗАПИТАМИ 
 

Відповідно до статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статей 21-22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та 
Регламенту роботи, депутати районної ради протягом звітного періоду продовжу-
вали використовувати у своїй діяльності таку форму роботи як депутатський запит. 

Через районну раду депутат має можливість звернутися зі своїм запитом 
до голови районної ради, керівників підприємств, установ, організацій, розта-
шованих на території району, незалежно від форм власності, а також до голови 
районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів, управ-
лінь та інших служб, щодо вирішення питання, надання офіційного роз'яснення 
або викладення позиції з питань, що мають суспільне значення і належать до 
відання районної ради. 

Позитивно і ефективно з точки зору контролю є практика аналізу реалізації 
депутатських запитів на пленарних засіданнях ради. 

Станом на 01 січня 2020 року на контролі постійних комісій районної ради 
знаходиться 10 рішень, прийнятих депутатами районної ради у відповідності до 
депутатських запитів: 

від 22 лютого 2016 року № 23  «Про депутатський запит депутата районної 
ради Гевкалюка В.І. до голови Баштанської районної державної адміністрації 
Сидорики О.А., голови районної ради Петрова А.Л. щодо вирішення проблем-
них питань матеріально-технічного стану Привільненської ЗОШ І-ІІІ ступенів»; 

від 26 травня 2016 року №7 «Про депутатський запит депутата районної 
ради Тітенка В.В. до сесії Баштанської районної ради щодо реалізації Закону 
України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» на території 
Баштанського району»; 

від 20 грудня 2016 року №8 «Про депутатський запит депутата районної 
ради Гасанова К.Г. до Баштанської районної ради щодо проведення ремонту 
дороги від села Добра Криниця до села Лоцкине»; 

від 27 лютого 2017 року №35 «Про депутатський запит депутата районної 
ради Лисенка О.М. до першого заступника голови райдержадміністрації, вико-
нувача функцій і повноважень голови райдержадміністрації Славінського О.Д., 
голови районної ради Петрова А.Л. щодо проведення капітального ремонту 
покрівлі даху Лук'янівської ЗОШ І-ІІІ ступенів»; 

від 22 лютого2018 року №10 «Про депутатські запити депутата районної  
ради Курчик Л.М. до сесії Баштанської районної ради, Баштанської районної 
державної адміністрації про відновлення автобусного сполучення «Миколаїв-
Новоолександрівка» та ремонту дороги Лоцкине-Новоолександрівка»; 

від 26 квітня 2018 року №17 «Про депутатський запит депутата районної 
ради Лисенка О.М. від 04 квітня 2018 року до першого заступника голови 
райдержадміністрації, виконувача функцій і повноважень голови райдержад-
міністрації Славінського О.Д., голови районної ради Петрова А.Л. про вжиття 
невідкладних заходів щодо проведення ремонту дороги від села Лук'янівка до 
села Привільне»; 
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від 18 червня 2018 року №4 «Про депутатський запит депутата районної 
ради Берегового О.А. до голови Баштанської районної ради Петрова А.Л. щодо 
збільшення до 100 тис.грн фінансування районної Комплексної програми 
соціального захисту населення «Турбота» на період до 2020 року, затвердженої 
рішенням районної ради від 24 грудня 2015 року №7»; 

від 16 травня 2019 року №23 «Про депутатський запит депутата районної 
ради Шацької В.І. до голови районної ради Петрова А.Л. щодо вжиття заходів 
по зупиненню збільшення тріщин будівлі Інгульської ЗОШ І-ІІІ ступенів»; 

від 15 серпня 2019 року №6 «Про депутатський запит депутата районної 
ради Зайка М.В. до сесії Баштанської районної ради щодо капітального ремонту 
Костичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів»; 

від 15 серпня 2019 року №7 «Про депутатський запит депутата районної 
ради Шацької В.І. до сесії Баштанської районної ради щодо проведення 
ремонту Інгульської ЗОШ І-ІІІ ступенів». 

 
РОБОТА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ 

 
Важливою складовою роботи районної ради є діяльність постійних комісій 

районної ради, які згідно зі статтею 47 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» є органами ради, створеними для вивчення, попереднього 
розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю 
за виконанням рішень ради. Як показала практика, левова частка роботи з 
розгляду питань відбувається саме на засіданнях постійних комісій. Саме там 
опрацьовуються проекти рішень і програм, готуються відповідні висновки, 
рекомендації з усіх питань, які потім виносяться на розгляд сесії, здійснюється 
контроль за їх виконанням. 

У ході обговорення питань на комісіях формується думка депутатів з того 
чи іншого питання, обов'язково пов'язується із реальним життям територіаль-
них громад – виборців на місцях. 

Постійні комісії проводять свою роботу в тісній співпраці з фінансовим 
управлінням районної державної адміністрації, головними розпорядниками 
бюджетних коштів та органами місцевого самоврядування району. Присутність 
відповідальних осіб районної державної адміністрації, керівників районних 
підприємств, організацій і установ, виконавчого апарату районної ради на 
засіданнях комісій дає змогу депутатам отримати вичерпне роз'яснення з будь-
якого питання, внести свої пропозиції та зміни до проектів документів. 

П'ять постійних комісій районної ради, які діють відповідно до затвердже-
ного радою Положення, і є основною ланкою у системі підготовки проектів 
рішень ради, відіграють надзвичайно важливу роль у підвищенні ефективності 
роботи ради. 

У 2019 році відбулося 37 засідань постійних комісій районної ради. 
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Постійна комісія районної ради з питань  
АПК, земельних ресурсів, екології, благоустрою та                                   
раціонального використання природних ресурсів 

 

За звітний період у складі постійної комісії районної ради відбулися зміни 
у зв'язку з достроковим припиненням повноважень одними депутатами та 
визнанням повноважень інших депутатів Баштанської районної ради сьомого 
скликання. 

Відповідно до рішень районної ради до складу постійної комісії було 
обрано Татарчука Віктора Івановича. 

На даний час до складу постійної комісії районної ради входять сім 
депутатів (голова постійної комісії – Ященко Валерій Васильович, заступник – 
Курило Валерій Пилипович, секретар – Присяжний Олександр Андрійович, 
члени комісії: Ахмедов Махсуд Османович, Козак Ігор Михайлович, Совщак 
Володимир Олексійович, Татарчук Віктор Іванович). 

Майже усі члени комісії є працівниками агропромислового комплексу 
району, безпосередньо працюють у сільській місцевості та є керівниками 
сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, і постійно зай-
маються вирішенням питань покращення ефективності роботи агропромисло-
вого комплексу району, підвищення стандартів життя мешканців району, не 
стоять осторонь від тих подій, які відбуваються на закріплених територіях, 
беруть активну участь у наданні допомоги у вирішенні питань на місцях, це – 
благоустрій, забезпечення паливом, транспортні послуги тощо. 

Засідання проводилися за участю першого заступника голови райдержад-
міністрації, виконувача функцій і повноважень голови райдержадміністрації, 
голови і заступника районної ради, представників виконавчого апарату 
районної ради та райдержадміністрації.  

Практичне вирішення завдань, які стоять перед постійною комісією, є 
неможливим без належної організаційної роботи. 

Враховуючи відпрацьований механізм підготовки і розгляду матеріалів на 
засіданнях постійної комісії відзначається своєчасне винесення їх на розгляд 
ради. 

Комісія працює згідно із затвердженим планом. 
За звітний період було проведено 4 засідання профільної комісії, на яких 

було розглянуто 32 питання, у тому числі 22 – сесійних, 6 – комісійних та          
4 питання, що відносяться до різних. Прийнято відповідні рішення. 

Згідно з висновками постійної комісії заслухано хід виконання 2 рішень 
районної ради, знято з контролю 2 рішення районної ради та 1 рішення 
постійної комісії районної ради, внесено зміни до 7 рішень районної ради. 

Окрім того, на засіданнях розглядалися питання: 
про організацію сільськими радами вивозу побутових відходів до санкціо-

нованих сміттєзвалищ, 
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про припинення діяльності юридичної особи «Єрмолівська загальноосвітня 
школа І ступеня Баштанської районної ради Миколаївської області» шляхом 
ліквідації, 

про безоплатну передачу об'єктів, що є спільною власністю територіальних 
громад міста, сіл Баштанського району, у комунальну власність територіальної 
громади міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради, 

про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
населеного пункту м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області. 

Також на засіданнях постійної комісії за звітний період було розглянуто 
питання про депутатські запити та хід їх виконання, зокрема: 

Якименка О.І. щодо звернення депутатів Баштанської районної ради 
Миколаївської області з приводу майбутнього продажу земель, 

Костюка В.М. щодо заборони проведення рубок полезахисних лісових 
смуг району. 

На постійному контролі комісії знаходиться рішення районної ради від          
20 серпня 2015 року №3 «Про депутатський запит депутата районної ради    
Ященка В.В. щодо проведення у районі щорічного конкурсу «Населений пункт 
найкращого благоустрою і підтримки санітарного стану». Даним рішенням 
було затверджено Положення про його проведення, згідно з яким здійснено 
весняний та осінній об'їзди територій по благоустрою і підтримці санітарного 
стану. 

Конкурс проводиться з метою поліпшення благоустрою населених пунктів. 
Переможцями конкурсу вважаються населені пункти, які домоглися най-

кращих результатів за річними підсумками роботи. 
Конкурсною комісією оцінюються: в'їзд в село; благоустрій Пагорбів 

Слави, пам'ятників, обелісків; упорядкування кладовищ, сміттєзвалищ; 
санітарний стан центру села, дитячих садочків, шкіл, лікарень. 

Робота комісії даного конкурсу є дуже корисною, адже при огляді стану 
благоустрою територій, об'єктів соціально-культурної сфери сільських рад її 
члени можуть вказати як на недоліки, так і звернути увагу на позитивні 
моменти. 

Критика та похвала складу комісії спонукає переможців досягти ще 
кращих успіхів у своїй роботі, а тим, хто не досягнув перемоги – працювати над 
її здобуттям. 

У цілому у звітному періоді постійна комісія працює злагоджено і відпові-
дально, наслідком чого є результативна, плідна робота, спрямована на вирі-
шення основних завдань, поставлених перед нею, а освітній рівень членів комі-
сії, досвід роботи, комунікабельність дають можливість детально і змістовно 
розглядати, компетентно вирішувати питання, що виносяться на розгляд по-
стійної комісії, приймати обґрунтовані, виважені рішення, висновки і рекомен-
дації, які враховуються при прийнятті рішень районною радою на сесіях. 

З членами постійної комісії районної ради проводилися правові навчання 
на теми згідно з профілем роботи комісії районної ради. 
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Постійна комісія районної ради з питань  
культури, освіти, молоді, спорту та засобів масової інформації,                  

депутатської діяльності та етики 
 

У складі комісії 6 депутатів: голова постійної  комісії – Шацька Валентина 
Іванівна, заступник голови – Тітенко Валентин Васильович, секретар – Лисенко 
Олександр Миколайович та члени комісії: Копійка Віталій Васильович, 
Нетреба Олександр Миколайович, Фаримець Олексій Олегович.  

За звітний період відбулося 3 засідання постійної комісії, на яких було 
розглянуто 45 питань, з них: 24 – сесійних, 12 – комісійних, 9 – листів. 

Засідання проводилися за участю першого заступника голови райдержад-
міністрації, виконувача функцій і повноважень голови райдержадміністрації, 
голови та заступника районної ради, представників виконавчого апарату 
районної ради та райдержадміністрації, фахівців районного та міського рівнів. 

Одним із головних напрямів роботи постійної комісії є контроль за реаліза-
цією районних цільових програм, що належать до її компетенції.  

Постійно розглядаються питання про хід виконання існуючих програм та 
внесення змін до них. 

Згідно з висновками постійної комісії: 
заслухано хід виконання 12 рішень районної ради;  
знято з контролю одне рішення районної ради та одне рішення постійної 

комісії районної ради;   
внесено зміни до шести рішень районної ради. 
Окрім того, на засіданнях розглядалися питання:  
про безоплатну передачу об'єктів, що є спільною власністю територіальних 

громад міста, сіл Баштанського району, у комунальну власність територіальної 
громади міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради, 

про висування кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин 
Баштанського району», 

про припинення діяльності юридичної особи «Єрмолівська загальноосвітня 
школа І ступеня Баштанської районної ради Миколаївської області» шляхом 
ліквідації, 

про призначення та виплату премії переможцям ІІІ (обласного) етапу Все-
українських учнівських олімпіад із базових навчальних предметів, ІІ (облас-
ного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів малої 
академії наук України відповідно до рішення районної ради від 23 лютого           
2012 року №13, 

про Звернення депутатів Баштанської районної ради Миколаївської області 
до Верховної ради України щодо збереження існуючих полезахисних лісових 
смуг та інших захисних лісових насаджень, 

про організацію оздоровлення та відпочинку учнів загальноосвітніх нав-
чальних закладів району у 2019 році,  

про присвоєння звання «Почесний громадянин Баштанського району» 
Ященку В.В. та прийнято по них відповідні рішення, висновки і рекомендації.  
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Також на засіданнях постійної комісії за звітний період було розглянуто 
питання про депутатські запити та хід їх виконання, зокрема: 

Гевкалюка В.І. щодо вирішення проблемних питань матеріально-
технічного стану Привільненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Єрешка М.М. щодо зміни назви Новоукраїнської середньої загально-
освітньої школи І ступеня у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на Новоукраїнську 
загальноосвітню школу І ступеня Баштанської районної ради Миколаївської 
області. 

Депутатів постійної комісії районної ради об'єднує відповідальна депу-
татська діяльність та активна життєва позиція.  

Постійна комісія здійснює свою діяльність на належному рівні, працює 
злагоджено та професійно.  

Депутати поважають думку один одного та колег, що дає можливість 
швидко і без перешкод вирішувати проблемні питання та приймати необхідні 
рішення.  

З депутатами було проведено правове навчання на тему згідно з профілем 
роботи постійної комісії районної ради. 

 

Постійна комісія районної ради з питань  
охорони здоров'я, материнства, дитинства, соціального  
захисту населення, законності та захисту прав громадян 

 

У складі постійної комісії відбулися зміни: обрано секретарем постійної 
комісії Шпарук Оксану Сергіївну, виведено зі складу постійної комісії члена 
комісії Курчик Лесю Миколаївну та введено – Митрофанову Тетяну 
Миколаївну. 

До складу постійної комісії районної ради входять шість депутатів (голова 
постійної комісії – Коновалик Наталія Григорівна, заступник – Кіона 
Олександр Олександрович, секретар – Шпарук Оксана Сергіївна, члени           
комісії – Митрофанова Тетяна Миколаївна, Савченко Сергій Анатолійович, 
Щербак Валерій Георгійович). 

Постійна комісія працює згідно із затвердженим планом. 
За звітній період було проведено 4 засідання постійної комісії, на яких роз-

глянуто 57 питань, з них: 40 – сесійних, 12 – комісійних, 5 листів та прийнято 
відповідні рішення. 

Діяльність комісії спрямовано на посилення ефективності роботи усіх 
ланок у сфері охорони здоров'я, соціального захисту та захисту прав громадян. 

У центрі уваги комісії перебувають питання виконання цільових програм, 
проблеми охорони здоров'я населення, соціального захисту населення, кадро-
вого забезпечення закладів охорони здоров'я лікарями та іншими медпрацівни-
ками, стосовно стану медичного обслуговування сільського населення, зміц-
нення матеріальної бази медичних закладів тощо. 
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Відповідно до плану роботи заслухано інформації про хід виконання: 
районної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 

2016 року, затвердженої рішенням районної ради від 22 лютого 2011 року №9;  
районної Програми «Безбар'єрна Баштанщина» на період до 2020 року, 

затвердженої рішенням районної ради від 24 грудня 2015 року №9; 
районної Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» 

на період до 2020 року, затвердженої рішенням районної ради від 24 грудня 
2015 року №7; 

Програми правової освіти населення у Баштанському районі на 2017-          
2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 28 серпня 2017 року №6; 

Програми зайнятості населення Баштанського району на період до           
2020 року, затвердженої рішенням районної ради від 22 лютого 2018 року №3; 

районної Програми «Медичні кадри Баштанщини» на 2013-2018 роки, 
затвердженої рішенням районної ради від 06 червня 2018 року №6; 

районної Програми запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-
мозкових захворювань на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням районної 
ради від 16 серпня 2018 року №5; 

районної Програми розвитку донорства крові та її компонентів у Баштан-
ському районі на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від         
19 серпня 2013 року №12, продовженим строком дії на 2018-2022 роки; 

районної Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберку-
льоз на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 22 квітня         
2013 року №2; 

районної Комплексної програми профілактики злочинності та вдоскона-
лення системи захисту конституційних прав і свобод громадян у Баштанському 
районі на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням районної ради від 27 квітня 
2017 року №13; 

Програми правової освіти населення Баштанського району на 2014-          
2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 28 серпня 2017 року №6. 

Загальним недоліком виконання вищезазначених програм є недостатнє 
фінансування запланованих заходів, яке здійснюється за рахунок асигнувань, 
передбачених у місцевих бюджетах та централізованого постачання з держав-
ного бюджету. 

За результатами розгляду постійна комісія погодила затвердження: 
районної Програми розвитку та фінансової підтримки комунального неко-

мерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» 
Баштанської районної ради Миколаївської області на 2019-2021 роки; 

Стратегії розвитку галузі охорони здоров'я Баштанського району на 2019-
2021 роки. 

На засіданнях постійної комісії було розглянуто та підтримано депутатський 
запит депутата районної ради Шпарук О.С. про затвердження районної Програми 
розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району» Баштан-
ської районної ради Миколаївської області на 2018-2020 роки. 
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Окрім цього, внесено зміни та доповнення до двох районних програм. 
На контролі постійної комісії районної ради знаходяться питання, пов'язані 

з розвитком та становленням медико-санітарної допомоги, покращенням її 
доступності та зростанням якості надання медичного обслуговування, збере-
женням кадрового потенціалу медичного персоналу. 

Депутатами неодноразово слухалося питання про запровадження медичної 
реформи та укладання декларацій з населенням у Баштанському районі за 
результатами роботи.  

Завдяки тому, що галузь охорони здоров'я є однією із пріоритетних щодо 
першочергового фінансування з районного бюджету, за активної участі 
депутатів вдалося реалізувати соціально важливі проекти району. 

Депутати тримають на контролі питання про забезпечення закладів 
охорони здоров'я району медичними кадрами.  

Постійна комісія тісно співпрацює з управлінням соціального захисту 
населення райдержадміністрації: приймає виважені рішення щодо соціального 
захисту населення. Це і створення умов безперешкодного доступу інвалідів та 
людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів соціальної та 
громадської інфраструктури, і своєчасне нарахування та виплата пенсій, 
субсидій, усіх видів державної допомоги ветеранам війни та праці, інвалідам, 
людям похилого віку, багатодітним та малозабезпеченим сім'ям. 

Основним завданням комісії залишається контроль за виконанням район-
них програм та рішень районної ради. 

З депутатами було проведено правове навчання на тему згідно з профілем 
роботи постійної комісії районної ради. 

 

Постійна комісія районної ради з питань  
планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій  

та регуляторної політики  
 

Основним завданням постійної комісії районної ради є участь у бюджет-
ному процесі району. Комісія вносить пропозиції та розглядає проекти рішень 
про районний бюджет та погодження змін до нього, аналізує звіти про вико-
нання районного бюджету та фінансування районних програм, розглядає бюд-
жетні запити головних розпорядників коштів та готує  висновки і рекомендації 
з цих питань, розглядає питання щодо розподілу переданих з Державного, об-
ласного, районного та місцевих бюджетів коштів у вигляді дотацій, субвенцій і 
внесення їх на розгляд районної ради тощо. 

Робота постійної комісії, як правило, планувалася відповідно до сесійних 
засідань районної ради.  

Разом з тим, у межах повноважень у міжсесійний період постійна комісія 
систематично відпрацьовувала оперативні питання регулювання міжбюджетних 
відносин із державним та місцевими бюджетами, погодження внесення змін до 
районного бюджету, перерозподілу видатків за обґрунтованими поданнями го-
ловних розпорядників коштів та управління фінансів райдержадміністрації, 
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розглядала звернення структурних підрозділів органів державної влади, місце-
вого самоврядування, громадських організацій тощо. 

Протягом року членами постійної комісії уважно вивчалися аналітичні ма-
теріали про виконання районного бюджету за 2018-2019 роки, надавалися від-
повідні рекомендації фінансовому управлінню та іншим управлінням райдерж-
адміністрації. 

Щоразу під час роботи бюджетної комісії депутати конструктивно та зла-
годжено підходили до розгляду питань, обґрунтовано та розсудливо розподіля-
ли бюджетні кошти, моніторили виконання районного бюджету по доходах та 
видатках.  

До складу постійної комісій районної ради входить 7 депутатів, які беруть 
участь у діяльності комісії і сприяють виконанню її рішень та доручень. 

Основною формою роботи постійної комісії є її засідання. 
За звітний період відбулося 22 засідання постійної комісії, на яких було 

розглянуто 64 питання, у тому числі 55 сесійних. 
Особливістю роботи комісії є терміновість та невідкладність проведення її 

засідань у зв'язку з необхідністю надання погоджень про внесення змін до 
районного бюджету Баштанського району на 2018-2019 роки, що дає можли-
вість ефективно використовувати фінансування з державного, обласного бюд-
жетів, здійснювати перерозподіл обсягів субвенцій між кодами функціональної 
класифікації видатків, виходячи з фактичного нарахування обсягів відповідних 
пільг, субсидій, допомоги населенню тощо. 

Було проведено 17 таких засідань. 
Ведеться аналіз клопотань, що надійшли до районної ради. 
За звітний період на розгляді постійної комісії було розглянуто 10 клопо-

тань щодо вирішення соціально-економічних питань. З них 2 – вирішено 
позитивно та включено до районного бюджету Баштанського району, 3 – 
відмовлено у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу, 5 – залишилося на 
контролі комісії. 

У 2019 році депутати постійної комісії проводили належну роботу по роз-
поділу коштів районного бюджету Баштанського району в межах фінансового 
ресурсу районного бюджету. 

Членами постійної комісії чотири рази розглядалися проекти рішень про 
затвердження звітів про виконання районного бюджету Баштанського району 
та використання коштів резервного фонду непередбачених видатків за 9 місяців    
2018 року і 2018 рік, І квартал, І півріччя 2019 року та рекомендували депута-
там розглянути і затвердити їх на сесії районної ради. 

Відповідно до пропозиції постійної комісії районної ради було затверд-
жено на сесії районний бюджет Баштанського району на 2019 рік. 

За результатами вивчення комісією питань про внесення змін до бюджету 
Баштанського району на 2018-2019 роки з урахуванням внесених нею пропози-
цій чотири рази на сесіях депутати районної ради підтримували запропоновані 
зміни. 
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Згідно з висновками постійної комісії заслухано хід виконання 22 рішень 
районної ради та двох рішень постійної комісії, знято з контролю 7 рішень 
районної ради та одне рішення постійної комісії районної ради, внесено зміни 
до 7 рішень районної ради. 

При розгляді питань усі присутні на засіданнях комісії члени брали 
активну участь у їх обговоренні, детально розглядали усі питання, листи, 
клопотання, що надходили до постійної комісії, та намагалися їх вирішити у 
межах фінансового ресурсу району.   

З членами постійної комісії районної ради проводилися правові навчання 
на теми згідно з профілем роботи комісії районної ради. 

Комісія у звітному періоді працювала злагоджено, оперативно і профе-
сійно.  

 

Постійна комісія районної ради з питань 
промисловості, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, 

торговельного та побутового обслуговування населення, будівництва,   
приватизації та власності 

 

До складу комісії входять 6 депутатів: Шевченко Юрій Вікторович – 
голова постійної комісії, Бенюх Михайло Петрович – заступник  голови, Рудь 
Роман Васильович – секретар комісії та члени комісії: Атаманчук Ігор 
Павлович, Мельник Анатолій Олександрович, Пільгуй Олександр Зіновійович. 

Практичне вирішення завдань, які стоять перед постійною комісією, є 
неможливим без належної організаційної роботи.  

Враховуючи відпрацьований механізм підготовки і розгляду матеріалів, на 
засіданнях постійної комісії відзначається своєчасне винесення їх на розгляд 
ради. 

До основних повноважень постійної комісії відноситься попередній роз-
гляд проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку району, 
звітів про виконання районного бюджету, здійснення  контролю за виконанням 
цільових комплексних програм, що пов'язані з питаннями розвитку промис-
ловості, транспорту, будівництв а, зв'язку та житлово-комунального господар-
ства у районі. 

Члени постійної комісії здійснюють конкретну і послідовну роботу з ви-
вчення, попереднього розгляду й підготовки проектів рішень. За результатами 
вивчення питань готуються необхідні висновки та рекомендації, які доводяться 
до виконавців, та контролюється їх виконання. 

Активну участь члени комісії приймають у вирішенні бюджетних питань, а 
саме усі зміни до районного бюджету обговорюються на засіданнях постійних 
комісій. 

За звітний період комісією проведено 4 засідання, на яких було розглянуто    
74 питання, з них: 33 – сесійних, 22 – комісійних, 19 – листів. 

Одним із головних напрямів роботи постійної комісії є контроль за реаліза-
цією районних цільових програм, що належать до її компетенції.  



13 
 

Депутатами постійно розглядаються питання про хід виконання існуючих 
програм та внесення змін до них. 

Згідно з висновками постійної комісії заслухано хід виконання 20 рішень 
районної ради, знято з контролю чотири рішення районної ради та одне рішен-
ня постійної комісії районної ради, внесено зміни до 8 рішень районної ради. 

Основні питання: 
про надання згоди на безоплатне прийняття індивідуально визначеного 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаїв-
ської області у спільну власність територіальних громад міста, сіл Баштан-
ського району, 

про надання згоди на списання двох котлів твердопаливних Кашперо-
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Баштанської районної 
ради Миколаївської області, 

про безоплатну передачу об'єктів, що є спільною власністю територіальних 
громад міста, сіл Баштанського району у комунальну власність територіальної 
громади міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради, 

про безоплатне прийняття у спільну власність територіальних громад 
міста, сіл Баштанського району нерухомого майна спільної власності терито-
ріальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області нежитлової будівлі 
аптеки, що перебуває у господарському віданні підприємства комунальної 
власності «Фармація» та розташоване за адресою: Миколаївська область, 
м.Баштанка, вул.Ювілейна, 80, згідно з рішеннями Баштанської районної ради 
від 12 жовтня 2017 року №7 і Миколаївської обласної ради від 12 жовтня           
2017 року №29, 

про підготовку до осінньо-зимового періоду закладів соціально-культурної 
сфери та встановлення модемного зв'язку, 

про припинення діяльності юридичної особи «Єрмолівська загальноосвітня 
школа І ступеня Баштанської районної ради Миколаївської області» шляхом 
ліквідації, 

про перелік об'єктів, що є спільною власністю територіальних громад 
міста, сіл Баштанського району, 

про передачу районного оздоровчого табору відпочинку «Веселка» зі спі-
льної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району у кому-
нальну власність територіальної громади Старогороженської сільської ради. 

Важливим завданням депутати вважають організацію контролю за вико-
нанням рішень районної ради. 

Частим предметом обговорення депутатами є питання про заходи по підви-
щенню ефективності управління майном спільної власності територіальних гро-
мад міста, сіл Баштанського району, приділяється велика увага роботі районних 
комунальних підприємств, висловлюються пропозиції стосовно удосконалення 
роботи по управлінню майном спільної власності. У цьому напрямку необхідно 
ще багато працювати. 
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Не менше уваги приділяють члени комісії вирішенню питань депутатських 
запитів депутатів районної ради: 

Бенюха М.П.: 
щодо затвердження Меморандуму про співпрацю між благодійною органі-

зацією «Благодійний фонд Ліга допомоги учасникам АТО, добровольчим заго-
нам та біженцям» і Баштанською районною державною адміністрацією з метою 
реалізації соціальних та гуманітарних програм,  

щодо затвердження Типового договору про передачу на баланс «Благодій-
ного фонду Ліга допомоги учасникам АТО, добровольчим загонам та біжен-
цям» майна спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського 
району; 

Гасанова К.Г. щодо проведення ремонту дороги від села Добра Криниця до 
села Лоцкине; 

Гевкалюка В.І. щодо вирішення проблемних питань матеріально-
технічного стану Привільненської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

Курчик Л.М. щодо відновлення автобусного сполучення «Миколаїв-
Новоолександрівка» та ремонту дороги Лоцкине-Новоолександрівка; 

Лисенка О.М. щодо: 
проведення капітального ремонту покрівлі даху Лук'янівської ЗОШ           

І-ІІІ ступенів; 
проведення ремонту дороги від села Лук'янівка до села Привільне; 
Онищука В.І. та Літвінова Ю.М. щодо виділення коштів для неврологіч-

ного відділення Баштанської центральної районної лікарні; 
Ященка В.В. щодо покращення умов паркування автотранспорту у центрі 

міста Баштанка; 
Шацької В.І.: 
щодо проведення капітального ремонту туалетних приміщень Інгульської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Баштанського району Миколаївської 
області, 

щодо вжиття заходів по зупиненню збільшення тріщин будівлі Інгульської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

Шпарук О.С. щодо затвердження передавального акту про передачу в 
оперативне управління майна комунального закладу «Баштанська центральна 
районна лікарня» у комунальному некомерційному підприємству «Багатопро-
фільна лікарня Баштанського району» Баштанської районної ради Миколаїв-
ської області. 

Також депутати опікуються проблемами жителів району, за необхідності 
надають дієву допомогу. 

З депутатами було проведено правові навчання на теми згідно з профілем 
роботи постійної комісії районної ради. 

У цілому у звітному періоді постійна комісія працювала злагоджено, 
професійно, відповідально. 
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ПРЕЗИДІЯ РАЙОННОЇ РАДИ 
 

Процес ухвалення рішень та формування консолідованого підходу депута-
тів районної ради до розв'язання багатьох важливих питань, що вносились на 
розгляд пленарних засідань районної ради, значною мірою залежав від ефектив-
ної та злагодженої роботи її дорадчого органу – президії районної ради. 

Робота президії здійснювалася відповідно до вимог Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Регламенту і Положення про Президію 
районної ради.  

За звітний період проведено 5 засідань президії районної ради, на яких 
попередньо розглядалися проекти рішень, узгоджувалися порядки денні сесій, 
що виносились на пленарні засідання, детально опрацьовувалися зауваження, 
пропозиції, доповнення, висловлені у ході обговорення проектів рішень, 
розглядалися питання щодо клопотання перед Миколаївською обласною радою 
про нагородження представників району Почесною грамотою обласної ради, 
відзнаками Президента України. 

Хочу зауважити, що членами президії було висловлено чимало думок, 
критичних зауважень щодо питань, внесених на розгляд пленарних засідань, що 
в свою чергу, дозволило прийняти виважені, конкретні рішення. 

 

 


