УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 28 » березня 2011 року

№ 223-р
смт Голованівськ

Про стан виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади
виконавчим
комітетом
Грузької
сільської ради, визначених ст. 27-38
Закону
України
«Про
місцеве
самоврядування в Україні»
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 грудня
2010 року № 923-р «Про план контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування
району делегованих повноважень органів виконавчої влади на 2011 рік» комісією вивчено
діяльність виконавчого комітету Грузької сільської ради Голованівського району та
встановлено, що виконком здійснює реалізацію делегованих повноважень органів
виконавчої влади відповідно до статті 143 Конституції України та ст. 27-38 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні».
За адміністративно-територіальним поділом до складу Грузької сільської ради входить
два населених пункти: село Грузьке – проживає 850 жителів, село Ясне – проживає
5 жителів.
Робота виконавчого комітету Грузької сільської ради проводиться відповідно до
затвердженого регламенту на основі перспективного плану.
Протягом 2010 року проведено 12 засідань виконавчого комітету, розглянуто
102 питання. За 2010 рік розглянуто 22 питання щодо виконання делегованих повноважень.
У січні-лютому 2011 року відбулося 2 засідання виконкому та розглянуто 26 питань.
Поряд з плановими питаннями на засіданнях виконкому розглядаються питання щодо
виконання розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації.
Ведення контрольних справ відповідають вимогам Примірної інструкції, затвердженої
Кабінетом Міністрів України від 17 жовтня 1997 року № 1153 та методичним
рекомендаціям, наданими сектором контролю апарату районної державної адміністрації.
Виконавчий комітет Грузької сільської ради про свою роботу звітує на сходах громадян.
Так, 15 квітня 2010 року на сходах громадян розглянуто питання «Про роботу виконкому
сільської ради за звітний період 2009 року».
Бюджет Грузької сільської ради на 2010 рік затверджено рішенням 38 сесії п’ятого
скликання від 14 травня 2010 року № 376 по доходах та видатках загального фонду в сумі
459800,0 грн., в тому числі субвенція, що підлягає поверненню до районного бюджету на
утримання об’єктів спільного користування – 64700,0 грн., обсяг спеціального фонду
9609,0 грн.
Протягом січня-грудня 2010 року до бюджету сільської ради власних та закріплених
доходів загального фонду надійшло 288110 грн. при затверджених показниках на даний
період 264400 грн., що становить 109 % (при 112,1 % в середньому по району). Доходів
спеціального фонду станом на 1 січня 2011 року надійшло 17678 грн. при затверджених на
даний період показниках 9609 грн., що становить 184 % до затверджених показників.
Надходженнями спеціального фонду являються власні надходження бюджетних установ
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сільської ради 9625 грн. (платні послуги 1317 грн., інші джерела 8308 грн.), надходження від
забруднення навколишнього природного середовища 822 грн., грошові стягнення за
заподіяну шкоду природному середовищу 2618 грн. та податок з власників транспортних
засобів 4618 грн.
Проведеною перевіркою правильності та обґрунтованості розрахунків потреби в
кошторисних призначеннях встановлено, що за період ревізії потреба в коштах визначалась
вірно, на підставі діючих нормативно-правових актів, згідно вимог чинного законодавства та
в розмірах дійсної потреби.
Загальна площа Грузької сільської ради становить 6214,3 га, з них
сільськогосподарських угідь 3595,43 га, в тому числі – 3595,43 га ріллі. Основна площа ріллі
2371,36 га, яка перебуває у власності 859 громадян - власників земельних ділянок (паїв), з
них 6 громадян самостійно обробляє свої ділянки загальною площею 16,13 га. Порушень
земельного законодавства з боку одноосібників не виявлено.
Земель запасу на території Грузької сільської ради рахується 719,48 га, з них:
використовують на умовах постійного користування ФГ «Польове» 26,5 га ріллі,
АФ «Зоря» у формі ТОВ 440,98 га, з них: 143,07 га ріллі, 77,43 га пасовища, 160,98 га
землі у стадії меліоративного будівництва та відновлення родючості ґрунтів, 24,52 га під
ставками, а також із земель водного фонду передано в оренду громадянину
Рутковському М.А. ділянку площею 10,70 га під водою, громадянину Конякіну В.М.
ділянку площею 4,57 га під водою. Також встановлено, що членами фермерських
господарств «Лідія» та «Польове» приватизовані у розмірі середньої частки (паю) земельні
ділянки
для ведення
фермерського
господарства,
для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва та для ведення особистого селянського господарства,
із земель, що раніше перебували в постійному користуванні даних господарств. Порушень
земельного законодавства з боку зазначених землекористувачів (заборгованість по сплаті
орендної плати, забруднення сільськогосподарських угідь, використання земельних
ділянок не за цільовим призначенням) не виявлено.
Розрахунок за оренду земель державної власності проводиться відповідно до
законодавства. АФ «Зоря» у формі ТОВ замовлено виготовлення технічних документацій
по встановленню меж земельних ділянок під польовими дорогами, що будуть передані
в оренду із відсотком орендної плати в розмірі 4 %. Також АФ «Зоря» у формі ТОВ
замовлено землевпорядну документацію по подовженню строку оренди земельних
ділянок загальною площею 339,42 га, за оренду яких встановлено ставку орендної плати в
розмірі 4 %.
Поряд з цим, в ході перевірки виявлено ряд недоліків, які потребують невідкладного
вирішення.
Не здійснюється належний контроль у сфері поводження з відходами. Тверді побутові
відходи вивозяться на відведене сміттєзвалище, питання його узаконення не вирішене,
відсутні під’їзні шляхи з твердим покриттям, обваловка. Протягом минулого 2010 року та
двох місяців поточного року, створеною адмінкомісією при виконкомі сільської ради жодної
справи порушень вимог природоохоронного законодавства не розглянуто. Кошти з фонду
охорони навколишнього природного середовища сільською радою в минулому році не
використовувались.
Станом на 1 січня 2011 року рахувався податковий борг по земельному податку в сумі
82,83 грн., який залишається не погашеним на 1 березня 2011 року.
Проблемним питанням є передача водогону на баланс сільської ради. На даний час
водогін належить АФ «Зоря» у формі ТОВ, водокористувачами якого є дитячий садок,
школа та житлові будинки села.
На даний час є незаповнені вакантні посади директора будинку культури та
прибиральниці.
Сільський клуб та бібліотека не опалюється, температурний режим не відповідає
санітарно-гігієнічним вимогам.
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Відповідно до рішення колегії районної державної адміністрації від 25 березня 2011 року
№ 11 та акта про результати перевірки діяльності виконавчого комітету Грузької сільської
ради, з метою усунення виявлених недоліків і зауважень в ході перевірки та забезпечення
безумовного виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчим
комітетом Грузької сільської ради:
1. Визнати роботу виконавчого комітету Грузької сільської ради по виконанню
делегованих повноважень органів виконавчої влади, визначених Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні», задовільною.
2. Рекомендувати Грузькому сільському голові Капелюшній Л.Б.:
акт про результати перевірки діяльності виконкому Грузької сільської ради щодо
здійснення делегованих повноважень розглянути на засіданні виконавчого комітету в
березні 2011 року;
розробити та вжити заходи щодо усунення недоліків та зауважень, виявлених у ході
перевірки та врахувати пропозиції, зазначені в акті комплексної перевірки;
проінформувати відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації щодо
усунення недоліків до 30 квітня 2011 року.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
райдержадміністрації Бугаєнко О.П.

Голова районної
державної адміністрації

М.УСИК

