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Про стан виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади
виконавчим комітетом Капітанської
сільської ради, визначених ст.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 Капітанської сільської ради Голованівського району та
встановлено, що виконком не в повному обсязі здійснює реалізацію делегованих
повноважень органів виконавчої влади відповідно до статті 143 Конституції України та
ст.ст. 27-38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
За адміністративно-територіальним поділом до складу Капітанської сільської ради
входить 1 населений пункт село Капітанка, в якому проживає 1231 чоловік, в тому числі
399 пенсіонерів, 1 учасник бойових дій, 2 інваліда війни, 9 багатодітних сімей.
Робота виконавчого комітету Капітанської сільської ради проводиться відповідно до
затвердженого регламенту та перспективних планів. До складу виконкому входить
7 чоловік, з них 2 посадові особи органів місцевого самоврядування.
В 2011 році проведено 10 засідань виконавчого комітету сільської ради, прийнято
92 рішення, з них 30 рішень щодо виконання делегованих повноважень.
Поряд з плановими питаннями на засіданнях виконкому розглядаються питання щодо
виконання розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації.
На виконання розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації приймаються
відповідні рішення виконавчого комітету сільської ради та розробляються заходи, які теж
затверджуються на виконкомі.
На контролі у виконкомі сільської ради знаходиться 27 контрольних справ на виконання
розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації.
Разом з цим, в роботі сільської ради виявлено ряд недоліків по веденню контрольної
діяльності.
Ведення контрольних справ не відповідають вимогам Примірної інструкції затвердженої
Кабінетом Міністрів України від 17 жовтня 1997 року № 1153 та методичним рекомендаціям
наданим сектором контролю апарату районної державної адміністрації, а саме всі контрольні
справи містять контрольний документ та не має копії інформацій на виконання даного
документу. В ході перевірки деякі недоліки було усунено.
На бюджеті Капітанської сільської ради утримуються апарат сільської ради, бібліотека,
будинок культури, дитячий садок.
Протягом січня-жовтня 2011 року до бюджету сільської ради власних та закріплених
доходів загального фонду надійшло 571110 грн. при затверджених показниках на даний
період 546018 грн., що становить 104,6 % (при 106,6 % в середньому по району). Доходів
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спеціального фонду станом на 1 листопада 2011 року надійшло 88368 грн. при затверджених
на даний період показниках 42714 грн., що відповідно в 2,1 рази перевищує затверджені
показники. Надходженнями спеціального фонду являються власні надходження бюджетних
установ сільської ради 11050 грн. (платні послуги 4922 грн.; інші джерела 6128 грн.), збір за
забруднення навколишнього природного середовища 181 грн., збір за першу реєстрацію
транспортного засобу 262 грн., збір за провадження торговельної діяльності
нафтопродуктами 3760 грн., єдиний податок 68597 грн., екологічний податок 358 грн.,
надходження від продажу земель несільськогосподарського призначення 3297 грн. та
податок з власників транспортних засобів 863 грн.
Поряд з цим, в ході перевірки виявлено ряд недоліків, які потребують невідкладного
вирішення.
Так, планове завдання по державному миту на 1 листопада 2011 року виконано сільською
радою на 47, 7 %.
Станом на 1 листопада 2011 року рахується податковий борг по земельному податку з
фізичних осіб в сумі 815,60 грн. (недоїмка – 762,38 грн., пеня – 53,22 грн.) та умовно
нарахована штрафна санкція в сумі - 4566 грн. Протягом січня-жовтня 2011 року сільською
радою робота з фізичними особами, що мали заборгованість по земельному податку
проводилася не в повному обсязі.
Тривогу викликає неналежний контроль за сферою поводження з відходами: на території
сільської ради взагалі відсутнє сміттєзвалище. Сміття просто висипається на купи у
лісосмугах, що перетворило їх на нові несанкціоновані сміттєзвалища. Розглядалося питання
щодо виділення земельної ділянки під сміттєзвалище на 11 сесії шостого скликання
Капітанської сільської ради, але залишилося не вирішеним до цього часу.
В межах с. Капітанка розміщені будівлі клубу, школи, ветеринарної дільниці, церкви.
Зазначені об’єкти розміщені на земельних ділянках, які на даний час не оформлено у
відповідності до законодавства, що свідчить про те, що виконавчий комітет взагалі не
проводив заходи щодо відведення земельних ділянок користувачам та власникам.
Також, виконавчим комітетом не завершено роботи щодо визначення території для
складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів.
Відсутність дієвого контролю виконавчого комітету за використанням земель призводить
до безоплатного їх використання або використання із розміром орендної плати меншим від
встановленого законодавством.
Капітанською сільською радою не проведено інвентаризацію земель, з метою визначення
ділянок за різним цільовим призначенням право оренди на які підлягає продажу, шляхом
проведення торгів. Так, близько 40 га земель сільськогосподарського призначення
залишаються ненаданими, що призводить до забур’янення та втрат сільського бюджету.
Слід зазначити, що Капітанською сільською радою замовлено поновлення грошової
оцінки с. Капітанка за рахунок коштів, що надійшли від сплати втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (із загальної вартості робіт –
25,3 тис. гривень, проплачено 16,745 тис. гривень), але заборгованість по розрахунку за
проведені землеоціночні роботи призводить до того, що відповідна документація не
передається на затвердження і тому питання збільшення надходжень до бюджету від сплати
земельного податку та орендної плати залишається не вирішеним.
Разом з тим, виявлені недоліки з питань запобігання бездоглядності неповнолітніх:
відсутнє Положення про комісію у справах неповнолітніх та адміністративну комісію;
не налагоджено взаємозв’язок дільничного інспектора з комісією у справах
неповнолітніх, а саме: відсутні рішення про відібрання дітей з небезпечного середовища
(хоча діти вилучались з сімейного оточення), відсутні графіки та довідки по проведенню
профілактичних рейдів, правовиховних бесід з неповнолітніми та їх батьками (кількість та
тематика).
Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення безумовного виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади, визначених Законом України «Про місцеве
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самоврядування в Україні» та відповідно до рішення колегії районної державної
адміністрації від 25 листопада 2011 року № 41:
1. Визнати роботу виконавчого комітету Капітанської сільської ради по виконанню
делегованих повноважень органів виконавчої влади, визначених Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні», недостатньою.
2. Рекомендувати Капітанському сільському голові Сторчак З.І.:
акт про результати перевірки діяльності виконкому Капітанської сільської ради щодо
здійснення делегованих повноважень розглянути на черговому засіданні виконавчого
комітету та сесії Капітанської сільської ради;
розробити та вжити конкретні 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
розгляду даного питання на засіданні виконавчого комітету та сесії Капітанської сільської
ради, затвердження конкретних заходів до 10 грудня 2011 року та про проведену роботу по
усуненню недоліків та зауважень до 10 січня 2011 року.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату
районної державної адміністрації Рибак О.В.

Голова районної
державної адміністрації
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