ВІДБУЛИСЯ СІЛЬСЬКІ ЗБОРИ

Учора, 23.12.2012 року, в сільському будинку культури відбулися загальні сільські збори.

Сільський голова Павло Джуга прозвітував перед виборцями про роботу ради за 2012
рік.
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У своєму звіті Павло Іванович відмітив позитивні сторони та здобутки, яких досягли
впродовж

року, обумовив позитивні напрямки діяльності депутатського корпусу, виконавчого
комітету.

(Звіт додається).

Коротко прозвітували і обласний депутат Білецький Мирослав Золтанович та районний
депутат

Михайло Степанович Липчей.

Актуальним питанням порядку денного було обговорення щодо встановлення тарифів на
вивіз

сміття.

Завершальною нотою даного зібрання було привітання з наступаючими святами від

сільського голови та співочого колективу.

ЗВІТ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ ЗА 2012 РІК

Шановна громадо села Рокосова. У відповідності до вимог чинного законодавства
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України, а саме Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сільський

голова зобов’язаний звітувати перед населенням не рідше одного разу в рік.

Сьогодні маю честь прозвітувати перед вами про свою роботу на посаді сільського

голови впродовж річного терміну. Цей період був насичений важливими подіями

як регіонального, так і загальнодержавного значення. Ми з вами обирали депутатів

до Верховної Ради і тим самим будемо сподіватися на покращення нашого життя.

Але в народі є таке прислів’я: «На Бога надійся, однак і сам не плошай». Мені

відрадно, що наша громада усвідомила те, що ніхто не вирішить за нас наші

проблемні питання окрім нас самих. У своєму звіті хочу відмітити позитивні

звершення та здобутки, яких ми разом з сільськими депутатами, членами

виконкому, адмінкомісією, а також з вами, шановні односельчани, досягли.

Адже саме завдяки злагодженій роботі депутатського корпусу, виконавчої
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влади впродовж звітного періоду ми організували і провели 12 засідань сесій

Рокосівської сільської ради, в яких розглядалося багато актуальних питань

життєдіяльності територіальної громади нашого села, про що прийнято 135 рішень.

Також важливою роботою депутатського корпусу та виконавчого комітету було

вирішення бюджетних питань: коригування та внесення змін до бюджету села

на поточний рік. Крім того сесією ради та виконкомом було прийнято ряд

важливих рішень у сфері санітарно-епідеміологічної ситуації на території ради;

затверджено програми, а саме:

Програма соціального захисту населення
18
Програма розвитку благоустрою села
246
Програма розвитку молоді та спорту
47
Програма по будівництву сільського стадіону
139
Програма інвентаризації земель
50
Програма пов’язана з будівництвом та ремонтом доріг
178 751
Програма охорони навколишнього природного середовища
6
Всього:
685 751
Зрозуміло, що найголовнішим джерелом наповнення сільського бюджету є виробництво,
яке

знаходиться на території Рокосівської сільської ради. За останні два роки в селі Рокосові
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зареєстровано 15 нових суб’єктів підприємницької діяльності і тим самим зросли обсяги

надходження сплачених ними податків.

На сьогоднішній день на території с.Рокосово

діють такі промислові підприємства:- ПАТ «Хустський кар’єр»;- ТзОВ «Флоріан Шуз»;

- ТОВ «Вібен»- Асфальтно-бетонний завод;- «Галнафтохім»;- Філія Королівського
щебзаводу
;

- ТОВ «Євроленд» ;- ПП «Авіценна», виноградарство;- Столярний цех;- Пекарня;

- СТО «Олійниця»; - ряд магазинів роздрібної торгівлі.

За період з листопада минулого року по 1 грудня цього року ількість робочих місць

на інвестиційних проектах збільшилась на 150 працівників. Зараз на цих підприємствах

працює понад 350 чоловік. Заборгованості по заробітній платі на економічно активних

підприємствах Рокосова – відсутня. Кількість безробітних мешканців села, що
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знаходяться

на обліку районного центру зайнятості населення станом на 01.12.2012 року становить

всього 50 чоловік. Окремо звертаю вашу увагу на сприяння з боку керівництва ПАТ

«Хустський кар’єр» в допомозі сільській раді на утримання сільських доріг комунальної

власності, а також завдячую депутатам та окремим мешканцям села, які приймали
активну

участь в утриманні доріг в належному стані. Що можуть зробити територіальні громади

для збереження здоров’я та покращення екологічного стану села? Чимало. Це в першу
чергу

підтримка відповідно до санітарних гігієнічних вимог чистоти та благоустрою населеного

пункту. Цього року було укладено договір з приватним підприємцем по вивезенню
твердих

побутових відходів з території села Рокосово. І сьогодні, як ви бачите, в порядку
денному

наших зборів буде обговорено та прийнято рішення щодо подальшого функціонування
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збору

сміття. Спільними зусиллями Хустської РДА, сільською радою, депутата обласної ради

Білецького М.З., продовжується вивезення з території урочища «Промзона» хімічних
відходів

(засобів хімічного захисту рослин). В 2012 році з території урочища «Промзона» вивезено

понад 47 тон хімічних відходів. Але проблема залишається не вирішеною до кінця,
оскільки

стоїть питання щодо здійснення процедури переведення забрудненого пестицидами
ґрунту

у розряд відходів. Щорічно перед Великодніми святами вже стало традиційним
проведення

депутатської толоки. Протягом двох років проведено декілька місячників санітарної
очистки

території села силами депутатського корпусу, членів виконкому та підприємців, на яких
було

здійснено озеленення села, яке планується продовжувати і наступного року. Сільською
радою
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за підтримки депутатського корпусу було започатковано прибирання та догляд за
місцевими

кладовищами за рахунок коштів населення. На утримання кладовищ у 2012 році зібрано
коштів

на суму 25 880 грн., з яких видано на заробітну плату працівникам 24 920 грн., залишок

становить 960 грн.Не малу увагу приділяємо спорту. Підтвердженням чого є перемога
наших

спортсменів на районних змаганнях з футболу та волейболу. Депутатами сільської ради
було

виділено кошти для перевезення та закупки форми і спортивного інвентарю.
Організовано

молодіжні двох вікові футбольні команди, якими займається Куцик Володимир
Володимирович.

Також в нашому селі першим у районі було побудовано спільними зусиллями спортивний

майданчик зі штучним покриттям за кошти обласної адміністрації та сільського бюджету.

Даний майданчик був подарований від імені депутатів сільської ради та обласного
депутата
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Білецького Мирослава Золтановича, який приклав чимало зусиль як обласний депутат,

так і спонсор, за що йому велика подяка. Тепер наші діти мають змогу тренуватись. Дово
жу

до вашого відома, що за сприянням громадської організації «За Рокосово» на стадіоні

реконструйовано приміщення роздягальні для футболістів та суддів. Сільською радою
укладено

безкоштовний договір оренди на 49 років спортивного залу «Модуль» з приватним

підприємцем Шпір Віктором Васильовичем. Зараз за сприянням громадської організації
та

меценатів проводиться будівництво двох волейбольних полів для пляжного та
звичайного

волейболу.В бюджеті на 2012 рік було закладено кошти на будівництво та реконструкцію

будівлі з трибунами сільського стадіону. На даний час проект проходить державну
будівельну

експертизу. Останнім часом велика увага приділяється дошкільній освіті, піднесенні її
ролі
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у виховному процесі. Предметом постійної турботи територіальної громади є дошкільне

виховання і навчання. На території села Рокосова та села Вертеп діють дитячий
навчальний

заклад та навчально-виховний комплекс. Цього року в нашому ДНЗ за сприянням
сільської

ради та шефської допомоги асфальтобетонного заводу було відновлено асфальтове
покриття

доріжки. Хочеться подякувати депутату Джуга Юрію Михайловичу за допомогу у
вирішенні

даного питання. Також хочу подякувати працівникам столярного цеху за подарунок для

ДНЗ – хатинку «Баби Яги» та районному депутату Липчею Михайлу Степановичу за
дерев’яні

декоративні вироби (грибочки для Рокосівського ДНЗ та ігрову машину для
Вертепського НВК).

Зараз за сприянням сільської ради вхід у наш садочок прикрашають нові ворота, які
виготовлені

за кошти батьківського комітету та спонсорів Шпірь Сергія Юрійовича, Поп Михайла
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Васильовича, за що їм велика вдячність. Також дитячий садок під’єднано до мережі
інтернету,

чим полегшено роботу педагогічного колективу в організації виховання діточок.У
листопаді

поточного року сільською радою Рокосівський ДНЗ, ЗОШ та Вертепський НВК
включено в

програму по енергозбереженню чеського Фонду «Віза», який координує Закарпатську
область

(а саме – заміна вікон та дверей на 2013 рік).

На даний час існує велика проблема водопостачання об’єктів соціальної сфери. Сесію
ради прийнято

рішення про замовлення проекту водопостачання адмінбудинку сільської ради,
Рокосівської ЗОШ,

Рокосівського ДНЗ та сільського будинку культури, фінансування даного проекту в сумі
100 тис.грн.

здійснити за рахунок сільського бюджету.На даний час на території початкової школи
вибурено

свердловину глибиною 70 метрів, а проект даного водопостачання вартістю 1,5 млн. грн.
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проходить

державну будівельну експертизу.До села Вертеп цього року депутати також віднеслися
з порозумінням,

оскільки за останній час кошти на ремонти навчально-виховного комплексу майже
взагалі не

виділялися. За кошти сільської ради проведено ремонт кухні та складських приміщень
НВК;

зроблено два додаткові класи; встановлено альтанку та пісочницю на подвір’ї, а
минулого року

- виготовлено огорожу. Щоб уникнути контакту дітей НВК з хворими, які відвідують ФАП,
даний

пункт перенесено з другого поверху на перший, тим самим полегшено доступ хворим.Слі
д

відзначити велику роль батьків та вихователів у покращенні матеріальної бази цих
установ, адже

при їхній спільній співпраці здійснено великий обсяг робіт, за що їм велика вдячність.Про
блеми

освітян є першочерговими, адже в навчальних закладах плекається майбутнє нашого
краю. І все
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одно проблем є багато. Державою ще надто мало уваги приділяється фінансовому та
матеріальному

забезпеченню шкіл, оскільки коштів, які виділяються на освіту, не вистачає ні на
ремонти, ні на

закупівлю обладнання. Зараз спільно з дирекцію школи та обласним депутатом
Білецьким М.З.

працюємо над проблемними питаннями щодо ремонту спортивного залу школи та заміни
котлів.

Завдяки Мирославу Золтановичу з обласного бюджету на ці цілі виділено 200 тис.грн. Т
акож маю

надію, що якщо буде можливість, то з сільського бюджету також буде проведено
співфінансування

ремонту спортивного залу. На даний час проводиться будівництво надвірної вбиральні
на території

початкової школи за сприянням сільської ради, відділу освіти Хустської РДА та
меценатів.Сільська

рада підтримує ініціативу громади й у розвитку культури. Стан будинку культури
знаходиться в

належному стані, умови для праці є у всіх. За кошти сільської ради цього року закуплено
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м’яких 350

стільців вартістю 65 тисяч грн.. Також закуплено одяг та освітлення сцени на суму 25
500 грн.

Будинок культури забезпечено засобами зв’язку – проведено телефон. Сільською
радою підписано

договір з приватним підприємцем на проведення танцювальних гуртків для дітей різної
вікової категорії.

7 грудня на засіданні сесії сільської ради було прийнято рішення про відкриття філії
дитячої школи

мистецтв. Даним рішенням було затверджено звернення до відділу культури і туризму
Хустської РДА

з проханням виділити кошти на створення та утримання школи в с.Рокосово.У 2012 році
зроблено

реконструкцію та благоустрій фасаду адмінбудівлі сільської ради, а саме: зроблений
пандус для інвалідів,

паркова для транспорту, навіси над сходами, оновлено фасад будівлі, встановлено 10
камер

відеоспостереження.За кошти сільської ради виготовлено та протягом двох-трьох
тижнів буде
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встановлено вказівники напрямків та назв вулиць села.Виготовлено та реалізовано
проект очистки

сільського потічка в урочищі «Ферма» с.Рокосово на суму 58 тис.грн. Дуже важливим
для села

Рокосово є питання будівництва та ремонту сільських доріг. Цього року проведено
капітальний ремонт

вулиці Шевченка в селі Рокосово та планується наступного року провести ямковий
ремонт вулиць

Миру та Кожедуба. На ці потреби з державного бюджету виділено субвенцію в сумі 300
тисяч грн.

Сільською радою прикладається максимум зусиль для того, щоб наші вулиці та дороги
підтримувалися

на належному рівні.В цьому році проведена реконструкція мережі вуличного освітлення
по вулиці

Центральна в селі Рокосово. Здійснено заміну старих електролампочок на нові,
енергозберігаючі.

Встановлено скриньку під електролічильник та сутінкове реле на фотоелементах по
вул.Центральна.

Після багаточисельних звернень сільської ради до Хустського РЕМ, до ВАТ
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«Закарпаттяобленерго»,

до Міністерства палива та енергетики України – нарешті проведено заміну десятків
аварійних

електричних опор у с.Рокосово та с.Вертеп на нові залізобетонні конструкції. Крім того, в
с.Вертеп

проведено реконструкцію та заміну високовольтної лінії. Так як дана проблема на
сьогодні залишається

невирішеною до кінця, сільською радою кілька тижнів тому було направлено чергове
звернення до

Міністерства палива та енергетики України, на що два дні тому отримано відповідь про
продовження

заміни аварійних електроопор у 2013 році.Сільською радою профінансовані та
завершені роботи ТОВ

«Моя Земля» по геодезичній зйомці села Рокосово та Вертеп на предмет виготовлення
Генерального

плану села. За сприяння депутата Хустської районної ради Липчей М.С. при в’їзді в село
Рокосово

встановлений пам’ятний знак із гербом населеного пункту та детальною картою його
вулиць. В організації
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та структурі сільської ради проведено ряд конструктивних змін, необхідних для
покращення ефективності

роботи сільської ради та її виконавчих органів. Так, зокрема, в штат сільської ради
введено посаду

соціального працівника. В її функції входить здійснення соціальної роботи з сім’ями з
дітьми та окремими

особами, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема з:- Неповними,
багатодітними та

малозабезпеченими сім’ями;- Сім’ями, в яких один із батьків чи один із дітей мають
проблеми інвалідності;

- Сім’ями, в яких батьки не виконують або неналежним чином виконують свої батьківські
обов’язки;

- Особами, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема
випускники інтернат них

закладів.Також фахівцем здійснюється соціальна робота з сім’ями, в якмх проживають
діти-сироти та діти,

позбавлені батьківського піклування, зокрема це:- Сім’ями опікунів/піклувальників;- При
йомними сім’ями;

- Дитячими будинками сімейного типу. Соціальна робота здійснюється фахівцем шляхом
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надання

психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, інформаційних,
соціально-економічних,

соціально-медичних послуг, відповідно до вимог чинного законодавства. У сільській раді
працює

уповноважена особа, яка допомагає соціально-незахищеним верствам населення у
оформленні
субсидій

на тверде паливо та скраплений газ; здійснює підготовку документів для представлення
до нагород

почесного звання «Мати-героїня». Основними критеріями, що дозволяють отримати дану
нагороду є те,

що всі матері, які народили 5 і більше дітей, діти повинні виховуватись вдома - матір’ю, а
не в інтернатних

закладах, які здобули повну загальну середню освіту (11 класів); середню спеціальну та
вищу.
У кого діти

не притягались до кримінальної та адміністративної відповідальності. Мною, як головою
села, незважаючи

на встановлені прийомні дні – вівторок, четвер, щоденно проводиться прийом громадян.
За звітний період
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здійснено прийом понад 400 мешканців села, на адресу сільської ради надійшло 528
письмових заяв громадян,

видано 2670 довідок різного характеру.Проведено 4 засідання адміністративної комісії
при виконкомі

Рокосівської сільської ради, на яких прийнято 10 адміністративних постанов про
накладення

адміністративних стягнень.

Демографічна ситуація станом на 1 грудня 2012 року характеризується наступними
показниками

– чисельність постійного населення Рокосова з селом Вертеп становить 5148 осіб (З них
Вертеп – 438,

Рокосово – 4 710). У 2012 році зросла народжуваність дітей. За 11 місяців цього року у
Рокосові

народилося 79 немовлят, померло – 52 особи. Зареєстровано 49 шлюбів. Водночас
помітно простежується

зменшення кількості розлучень. Перспективи розвитку села.- Регулярне прибирання
та вивезення сміття.

- Укладення персональних договорів на вивезення твердих побутових відходів та іншого
сміття з
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дворогосподарств та інших об’єктів.- Найближчим часом планується реконструювати
меморіальний

парк загиблим у Великій Вітчизняній війні односельчанам та встановити мраморну плиту
для відзнаки

почесних та заслужених людей Рокосова.- Будівництво приміщення для сільського
стадіону.
- Вишукується

можливість розміщення на території села сільського сміттєзвалища.На завершення хочу
віддати данину

пошани та поваги вам, шановні колеги, нашим виборцям, однодумцям та прихильникам
громадського

активу нашого села, чия вулична думка та цінні пропозиції щодня допомагають нам в
роботі усім тим,

кому не байдужі і сьогоденний і завтрашній дні. Як керівник органу представницької
влади я твердо

переконаний, що сільською радою, виконавчим комітетом, як органом місцевого
самоврядування на

місці мають бути рушійною силою всіх позитивних змін. Попереду у нас безліч важливих
справ, але

я не маю сумнівів, що будуть важливі перемоги і важливі здобутки. А зараз користуюсь
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нагодою хочу

ще раз подякувати всім вам за плідну працю, за допомогу у вирішенні проблемних питань,
які виникали

протягом всього року і привітати всіх вас, ваші сім’ї, родини з наступаючим Новим роком
та Різдвом

Христовим, і побажати вам здоров’я, щоб ми могли всі разом жити і працювати на благо
нашого

рокосівського народу.
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