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Інформація про діяльність Чутівської районної ради в 2014 році. 
 

Чутівською районною радою в 2014 році  проведено 7 пленарних засідань, на 

яких депутатами прийнято 112 рішень, відбулося 37 засідань постійних комісій, 

на яких розглянуто 142 питання.  

 На сесійних засіданнях заслуховувалась інформація прокурора Чутівського 

району «Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності 

органів прокуратури на території Чутівського району» та інформація начальника 

Чутівського РВ УМВС України в Полтавській області «Про стан боротьби із 

злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності органу 

правопорядку» 

У звітному році районною радою  були сформовані та затверджені списки 

народних засідателів та присяжних Чутівського районного суду. 

Депутатами було прийнято  звернення  до Полтавської обласної ради та 

обласної державної адміністрації, щодо придбання у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області спортивно-

оздоровчого комплексу «Тракен», з метою подальшого його використання в 

інтересах жителів області та Чутівського району.  

В 2014 році затверджено 7 районних програм, в тому числі  Програма 
інформаційного забезпечення населення Чутівського району на 2014 рік, 

Комплексна районна Програма забезпечення проведення заходів мобілізації, 

оборони та призову на військову службу до Збройних Сил України на 2014-2016 

роки,  Програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки,  Програма 

соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2014-2020 

роки, Програма економічного і соціального розвитку Чутівського району на 2015 

рік та ін.  Всього на контролі в районній раді перебувало 47 районних  програм.   

В 2014 році з районного бюджету проведено фінансування програм 

місцевого значення на загальну суму 480  тис. грн., в тому числі Цільова програма 

впровадження в Чутівському районі Проекту розвитку ООН та ЄС «Місцевий 

розвиток орієнтований на громаду» профінансована на  98 тис.грн., програма 

соціального захисту населення „Турбота„ –  80 тис. грн., програма протидії 

захворюванням на туберкульоз – 40 тис.грн., підтримки діяльності районної 

організації ветеранів – 31,5 тис. грн., програма розвитку культури - 26 тис. грн., 

оздоровлення та відпочинку дітей –21 тис. грн., захисту прав дітей - 21 тис. грн.,  

комплексна програма розвитку освітньої галузі –18 тис.грн., та ряд інших 

програм. 

Для підтримки діяльності та для покриття збитковості надано дотацію  

засобам масової інформації, а саме  редакції  районної газети «Сільські новини»  в 

сумі 90 тис. грн.,  редакції  районного радіо «Чутове» - 20 тис. грн.   

          Упродовж року надавали підтримку закладам охорони здоров’я,  освіти та 

культури. 
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          Вказані кошти направлялись на виплату заробітної плати, енергоносії, 

харчування, ліки, паливно-мастильні матеріали та інші потреби.  

В звітному періоді за кошти районного бюджету проведено ремонт туалету 

Чутівської школи, покрівлі Чапаївської школи, покрівлі входу Василівської 

школи, спільно з коштами  Чутівського  селищного бюджету  проведено 

капітальний ремонт артезіанської свердловини центральної районної лікарні.   

Враховуючи обмеженість коштів місцевих бюджетів і в першу чергу, на 

інвестування  у розбудову соціальної інфраструктури територіальних громад, 

постійно проводилася робота над пошуком шляхів залучення додаткових джерел 

доходів. Зокрема – це участь територіальних громад у різних грантових 

програмах, головною метою яких є надання фінансової підтримки на реалізацію 

пріоритетних для громади проектів, які не можуть бути забезпечені повною мірою 

за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

Чутівський район є партнером та учасником програми розвитку ООН та ЄС 

«Місцевий розвиток орієнтований на громаду».  

У 2014 році реалізовані мікропроекти «Енергозберігаючі  заходи  в будівлі 

Филенківської школі шляхом заміни вікон та дверей на металопластикові» та 

«Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення сіл Черняківської 

сільської ради. Реконструкція з використанням ВДЄ (енергії сонця)»   

Таким чином завдяки участі у вказаному проекті в 2012-2014 роках 4 

сільські громади (Василівська, Новокочубеївська, Филенківська та Черняківська)  

реалізували 7 мікропроектів та  залучити 1123 тис.грн. коштів, з них;  

542 тис. грн. - кошти Проекту «Місцевий розвиток орієнтований на 

громаду», 

253 тис. грн. - кошти обласного бюджету, 

194 тис. грн. - кошти районного бюджету, 

70 тис. грн. – кошти сільських бюджетів, 

64 тис. грн. – кошти жителів громад. 

Це – абсолютно європейський підхід, коли населення стає активним 

учасником усіх подій, які відбуваються в громаді, визначає першочергову 

проблему, спонукає органи місцевого самоврядування та виконавчої влади до 

вирішення вказаної проблеми, приймає участь у спів фінансуванні, здійснює 

громадський контроль. 

В 2014 році Чутівський район отримав можливість продовжити співпрацю з 

Проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду –III фаза», 

який триватиме до 2017 року. Для вирішення нових пріоритетних проблем  

громад району,  планується залучити 1359,007 тис. грн.. Для участі в третій фазі 

Проекту на конкурсній основі - відібрані громади Артемівської селищної ради, 

Войнівської, Новокочубеївської, Черняківської сільських рад. 

Завдяки участі в обласному конкурсі проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування, у звітному році реалізований проект 
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«Енергозберігаючі заходи в будівлі Артемівської школи, з виконанням 

капітального ремонту по заміні вікон на металопластикові» (замінено 40 вікон  

загальною площею 180 кв.м.).   

Подібний проект також буде реалізований в Чапаївській школі в 2015 році.  

Для підготовки, реалізації та координації проектів при районній раді діє 

районний ресурсний центр з розвитку громад,  який очолює Курінний Ігор 

Григорович.  Крім координації вказаних проектів керівник центру узагальнює 

інформацію щодо оголошених в Україні та в області конкурсів, надає 

консультативну та методичну допомогу по підготовці матеріалів для участі у 

конкурсах сільським радам, керівникам комунальних установ та громадських 

організацій району. 

Комунальне майно 

Районна рада постійно приділяє увагу питанням  забезпечення ефективного 

використання майна, віднесеного до спільної власності територіальних громад 

району.     

У районній комунальній власності перебуває 10 комунальних підприємств 

(установ, організацій) та 19 комунальних загальноосвітніх навчальних закладів.  З 

керівниками комунальних установ укладено контракти, згідно з умовами яких 

вони щорічно звітують про свою роботу перед депутатським корпусом та 

громадськістю району.  

В 2014 році розглянуто 9 звітів керівників комунальних установ. 

З керівниками чотирьох установ продовжено терміни дії контрактів, які 

закінчувались у звітному році.  

В 2014 році котельну Чутівської центральної районної лікарні за кошти 

інвесторів переобладнано на альтернативні види палива. Вартість тепла 

отриманого при спалюванні дров дешевша ніж при спалюванні газу. Відтак є 

можливість заощадити. Також ще один плюс у тому, що при настанні холодів 

можна увімкнути нові котли і не чекати початку опалювального сезону. Чутівська 

ЦРЛ перестала нести витрати на оплату праці операторів котельного обладнання 

та на електроенергію, що споживається обладнанням. Економія коштів за 

опалювальний сезон 2014-2015 років склала близько 450 тис. грн..  

        З метою забезпечення ефективного використання майна та створення 

належних умов для роботи державних і комунальних установ, приміщення 

спільної власності територіальних громад району, які не використовувались за 

призначенням  передані в оренду та в позичку згідно відповідних договорів.   

 

Звернення громадян 

 
Робота щодо звернень громадян проводиться у районній раді відповідно до 

Закону України «Про звернення громадян». 

Розпорядженням голови районної  ради  від 01.12.2010 встановлений графік 

особистого прийому громадян керівництвом районної ради. 
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    До районної ради  у 2014 році надійшло 26 звернень, у 2013 році- також 26. 

    З них : 

- надійшли поштою – 15, отримані на особистому прийомі -11; 

- первинних -26, повторних , дублетних, неодноразових- не надходило; 

- заяв-17, скарг-6, пропозицій( зауважень)-3. 

 

У зверненнях громадян, отриманих районною радою , було порушено 27 

питань  різної тематики, а саме: 

-   аграрної політики і земельних відносин- 4; 

-  транспорту та зв’язку- 3; 

-  соціального захисту  - 2; 

-  охорони здоров’я-1; 

-  комунального господарства-5; 

-  житлової політики-1; 

-  забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, 

реалізації прав і свобод громадян-1; 

- освіти -7; 

- інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації-2; 

- інші- 1. 

Як показав проведений аналіз, найбільш актуальними питаннями на   

сьогодні залишаються питання в галузі освіти, комунального господарств, 

аграрної політики і земельних відносин. 

В основному  звернення надходили від пенсіонерів, безробітних  та   

трудових колективів. 

Усі заяви, скарги і пропозиції громадян  розглядались виконавчим 

апаратом районної ради із залученням працівників відповідних відділів та 

управлінь районної державної адміністрації, керівників установ та 

організацій району. Відповіді надавались вчасно, згідно термінів, 

встановлених чинним законодавством. 

 

 

 


