УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 25 » липня 2011 року

№ 531-р
смт Голованівськ

Про результати повторної перевірки
діяльності
виконавчого
комітету
Молдовської сільської ради щодо
виконання делегованих повноважень
органів виконавчої влади, визначених
ст. 27-38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та виконання
заходів по усуненню недоліків та
зауважень, виявлених в ході попередньої
перевірки
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 2 червня
2011 року № 406-р «Про стан виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади
виконавчим комітетом Молдовської сільської ради, визначених ст. 27-38 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»» комісією районної державної адміністрації
проведено повторну перевірку діяльності виконавчого комітету Молдовської сільської ради
Голованівського району по виконанню заходів по усуненню недоліків та зауважень,
виявлених в ході попередньої перевірки.
В ході перевірки встановлено, що виконком не в повній мірі 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 Молдовської сільської ради
входить три населених пункти: село Молдовка – проживає 516 жителів, с. Надеждівка –
101 житель та село Матвіївка – 3 жителі.
Робота виконавчого комітету Молдовської сільської ради проводиться відповідно до
затвердженого регламенту та перспективних планів. До складу виконкому входить
6 чоловік, з них 2 посадових особи органів місцевого самоврядування.
В 2011 році проведено 7 засідань, прийнято 42 рішення, з них – 19 з питань делегованих
повноважень.
Робота виконавчого комітету проводиться згідно регламенту та планів роботи на рік.
Контрольна діяльність в виконкомі сільської ради організована методом ведення
контрольних справ.
На бюджеті Молдовської сільської ради утримуються апарат сільської ради, бібліотека,
будинок культури, дитячий садок.
Бюджет Молдовської сільської ради на 2011 рік затверджено рішенням 6 сесії шостого
скликання від 6 січня 2011 року № 30 по доходах та видатках загального фонду в сумі
585159,00 грн., (в тому числі субвенція, що підлягає поверненню до районного бюджету на
утримання об’єктів спільного користування – 310000,0 грн.), обсяг спеціального фонду –
8212,00 грн. Дотації, що надавались з районного бюджету використовувались на виплату
заробітної плати працівникам установ, що знаходяться на балансі сільської ради. Протягом
першого півріччя 2011 року проводилось уточнення бюджету Молдовської сільської ради на
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загальну суму 7000 грн. в т.ч. за рахунок вільного залишку коштів, що склався станом на
01.01.2011 року в сумі 5000,00 грн. та за рахунок дотації з державного бюджету на
2000,00грн.
Ревізією виконання кошторису по загальному фонду встановлено, що за шість місяців
2011 р. касові видатки склали 165040,44 грн., при плані 592159 грн., що становить 27,9 %.
Загальна площа Молдовської сільської ради становить 4291,4 га, з них
сільськогосподарських угідь 3848,83 га, в тому числі – 3296,75 га ріллі. Основна площа ріллі
2448,19 га перебуває у власності 460 громадян – власників земельних ділянок (паїв), з них
32 громадян самостійно обробляють свої ділянки загальною площею 169,21 га. Порушень
земельного законодавства з боку одноосібників не виявлено.
Земель запасу на території Молдовської сільської ради рахується 615,7 га, з них
використовують на умовах постійного користування ФГ «Водолій» – 70,9 га. Також із
земель запасу використовують земельні ділянки на умовах оренди наступні користувачі:
ПП «Дніпро» – 48,24 га під багаторічними насадженнями; громадянин Барчук В.О. – 84,83 га
ріллі. Землі водного фонду знаходяться в оренді у громадян Рябова І.В. – 37 га, Цибко С.О. –
2,89 га, Муляр А.П. – 1,08 га. Порушень земельного законодавства з боку зазначених
землекористувачів
(заборгованість
по
сплаті
орендної
плати,
забруднення
сільськогосподарських угідь, використання не за цільовим призначенням) не виявлено.
На території Молдовської сільської ради діє: 1 загальноосвітня школа І-Ш ступенів, в
якій навчається 72 учня (с. Молдовка та с. Роздол); 1 дитячий дошкільний заклад з
короткотривалим перебуванням для підготовки дітей до школи, який відвідує 3 дітей. В
школі та дитячому садку діти забезпечені гарячими обідами за кошти місцевого бюджету,
батьків та агрофірми. 1 особа з числа неповнолітніх продовжує навчання в університеті; 3 –
продовжують навчання в профтехучилищах, працюючих неповнолітніх немає.
На території Молдовської сільської ради функціонує одна сільська лікарська амбулаторія
у с. Молдовка. Медичний заклад телефонізовано: в наявності стаціонарний телефон та
холодильник.
Забезпечено населення транспортними послугами підприємством ПрАТ «Голованівське
АТП № 13539», яке здійснює перевезення тричі на тиждень.
Поряд з цим, в ході повторної перевірки виявлено ряд недоліків, які потребують
невідкладного вирішення.
Протягом січня-червня 2011 року до бюджету сільської ради власних та закріплених
доходів загального фонду надійшло 110130 грн. при затверджених показниках на даний
період 160915 грн., що становить 68,4 % (при 120,7 % в середньому по району).
Доходи 2 кошику (доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних
трансфертів) виконані на 64,9 % до затверджених на даний період показників в основному
за рахунок невиконання плати за землю. Із-за незадовільної роботи відповідальних
працівників сільської ради по наповненню доходної частини місцевого бюджету не
забезпечено виконання планових показників в розрізі податків, як загального так і
спеціального фондів.
Залишається не вирішеним питання щодо проведення плати за землю СГ-фізичною
особою Парахоньком П.В.
В ході перевірки виявлено використання земельної ділянки несільськогосподарського
призначення без відповідних на те документів. Сільська рада жодного разу не розглядала
питання про використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів на
адмінкомісії, що є бездіяльністю в даній сфері.
На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 4 квітня
2011 року № 262-р «Про затвердження районного плану заходів щодо створення
безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями
та інших мало мобільних груп населення на 2011-2015 роки «Безбар’єрна Кіровоградщина»
виконкомом Молдовської сільської ради до цього часу не розроблено план заходів.
Особливу тривогу викликає не виконання сільською радою Закону України від 5 березня
1998 року «Про відходи»: контроль за складом побутових відходів не проводиться, тверді
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побутові відходи не складуються і не забороняються належним чином, а просто висипаються
з автомобілів і згортаються бульдозером на купи, ізолюючим шаром не покриваються, не
проводиться обваловка територій. Відсутні переносні сітчасті щити для відловлювання
пакетів та паперу, дезбар’єр та шлагбаум на в’їзді відсутні, що призводить до забруднення
навколишнього природного середовища. Часто відходи до звалища не довозяться, а
висипаються у лісосмугах, що перетворило їх на нові звалища, по ярках та берегах ставків. В
ході обстеження території села виявлено ряд несанкціонованих смітників, на що
працівниками районної санепідемстанції складено адміністративні протоколи. Не
розглядалося питання щодо узаконення сільського сміттєзвалища. Створена адмінкомісія
при виконкомі сільської ради не активізувала свою роботу (відсутні адмінпротоколи), робота
з орендарями ставків не проведена (відсутні дозвола на спеціальне водокористування для
риборозведення). Кошти з фонду охорони навколишнього природного середовища не
використовуються.
Також, виявлено ряд недоліків у сфері освіти:
відсутнє розпорядження, яким призначається відповідальний за облік дітей та підлітків
шкільного віку;
книга обліку дітей та підлітків шкільного віку ведеться з порушеннями: записи
здійснюються не в повному обсязі, книга ведеться неохайно. З огляду на вищезазначене,
питання «Обліку дітей та підлітків шкільного віку» не тримається на постійному контролі у
сільського голови.
Не створено банк даних дітей пільгових категорій, які бажають оздоровитися в дитячих
стаціонарних оздоровчих закладах. Як наслідок, жодна дитина з даної категорії не пройшла
оздоровлення в стаціонарному таборі.
Будівлі Молдовської амбулаторії потребують капітального ремонту або переведення в
інше приміщення.
З січня по липень 2011 року на обліку в районному центрі зайнятості перебували
43 особи, станом на 11 липня 2011 року 10 осіб з числа безробітних мешканців сіл
Молдовка, Надеждівка, Матвіївка, але Молдовська сільська рада жодного договору на
проведення громадських робіт з центром зайнятості не уклала хоча необхідність
благоустрою села є.
Відповідно до рішення колегії районної державної адміністрації від 22 липня 2011 року
№ 26 та акту про результати повторної перевірки діяльності виконавчого комітету
Молдовської сільської ради, з метою усунення виявлених недоліків і зауважень в ході
перевірки та забезпечення безумовного виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади виконавчим комітетом Молдовської сільської ради:
1. Визнати роботу виконавчого комітету Молдовської сільської ради по виконанню
делегованих повноважень органів виконавчої влади, визначених ст. 27-38 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та виконання заходів по усуненню недоліків та
зауважень, виявлених в ході попередньої перевірки, недостатньою.
2. Рекомендувати Молдовському сільському голові Ручко О.О.:
акт про результати повторної перевірки діяльності виконкому Молдовської сільської ради
щодо здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади розглянути на
черговому засіданні виконавчого комітету;
розробити та вжити заходи щодо усунення недоліків та зауважень, виявлених у ході
перевірки, та врахувати пропозиції, зазначені в акті комплексної перевірки;
відповідно до пункту 5 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
сільському голові Ручко О.О. прозвітувати про стан здійснення виконавчим комітетом
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Молдовської сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади перед
Молдовською сільською радою;
проінформувати відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації щодо
усунення недоліків до 31 серпня 2011 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

