від 15 липня 2013 року

№ 196-р
смт Голованівськ

Про стан виконання делегованих повноважень
органів виконавчої влади виконавчим комітетом
Вербівської сільської ради, визначених
статтями 27-38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації
від 21 грудня 2012 року № 605-р «Про план контролю за здійсненням органами
місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої
влади на 2013 рік» комісією районної державної адміністрації вивчено
діяльність виконавчого комітету Вербівської сільської ради Голованівського
району та встановлено, що виконком здійснює реалізацію делегованих
повноважень органів виконавчої влади відповідно до статті 143 Конституції
України та статтями 27-38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
За адміністративно-територіальним поділом до складу Вербівської
сільської ради входить 1 населений пункт с. Вербове, в якому проживає
395 жителів.
Робота виконавчого комітету Вербівської сільської ради проводиться
відповідно до затвердженого регламенту та перспективних планів (на рік,
квартал).
До складу виконкому входить 5 чоловік, з них 2 посадові особи органів
місцевого самоврядування.
В 2012 році проведено 12 засідань виконавчого комітету сільської ради,
прийнято 36 рішень, з них 16 рішень щодо виконання делегованих
повноважень.
За січень-травень 2013 року проведено 5 засідань виконавчого комітету
сільської ради, на яких розглянуто 19 питань та прийнято відповідні рішення, з
них 5 рішень щодо виконання делегованих повноважень.
Поряд з плановими питаннями на засіданнях виконкому розглядаються
питання щодо виконання розпоряджень та доручень голови районної державної
адміністрації.
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На виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації
приймаються відповідні рішення виконавчого комітету сільської ради та
затверджуються заходи.
Разом з цим в роботі сільської ради виявлено деякі недоліки по веденню
контрольної діяльності
На контролі у виконкомі сільської ради знаходиться 11 контрольних
справ на виконання розпоряджень та доручень голови районної державної
адміністрації, а в секторі контролю апарату районної державної адміністрації
близько 20 контрольних справ на контролі. Відсутні резолюції на вхідних
документах.
Протягом 2012 року до бюджету сільської ради власних та закріплених
доходів загального фонду надійшло 209638 грн. при затверджених уточнених
показниках на даний період 201090 грн., що становить 104,3% (при 107,8% в
середньому по району). Сума перевиконання становить 8548 грн., в основному
за рахунок переукладання договорів оренди. Річні зміни проводили в бік
збільшення на загальну суму 50 тис. грн., в тому числі було збільшено планові
призначення за плату за землю (39,3 тис. грн.) та податку з доходів фізичних
осіб (10,7 тис. грн.).
Самими вагомими джерелами надходжень є плата за землю та податок з
доходів фізичних осіб, де питома вага відповідно складає 58,4 та 32,8%.
Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів
займають 32,9% в загальній сумі фактичних надходжень доходів загального
фонду і виконані на 92,6% до затверджених уточнених показників на
відповідний період.
Протягом січня-травня 2013 року до бюджету сільської ради власних та
закріплених доходів загального фонду надійшло 86052 грн. при затверджених
показниках на даний період 74904 грн., що становить 119,7% (при 100,8% в
середньому по району). Сума перевиконання становить 14,1 тис. грн.
На території сільської ради у 2012 році нараховувалось 47 фізичних осіб,
які самостійно обробляли земельні частки (паї). Станом на 30 травня 2012 року
34 одноосібники (72,34%) подали декларації про майновий стан і доходи та
задекларували доходи на загальну суму 69700 грн. Сума нарахованого податку
на один пай в середньому по сільській раді складає 308,00 грн. при середній
сплаті податку за 1 пай по району 350 грн.
У 2013 році нараховувалась 51 фізична особа, які самостійно обробляли
земельні частки (паї). Станом на 30 травня 2012 року 37 одноосібників (72,5%)
подали декларації про майновий стан і доходи та задекларували доходи на
загальну суму 109,0 тис. грн. Сума нарахованого податку на один пай в
середньому по сільській раді складає 442,00 грн. при середній сплаті податку за
1 пай по району 360 грн.
Програма соціально-економічного розвитку с.Вербове затверджена
рішенням сесії Вербівської сільської ради від 05 січня 2012 року № 71.
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Даний населений пункт забезпечується маршрутом ГолованівськПерегонівка, який надає послуги по перевезенню.
У с.Вербове працює поштове відділення у якому надаються послуги по
оплаті електроенергії, телефонного зв’язку. Жителі користуються послугами
операторів – МТС, Київстар.
На території сільської ради працюють 2 магазини, які забезпечують
населення необхідною групою товарів. Реалізовується ініціатива «Купуй
Кіровоградське».
Згідно заходів обласної програми «Центральний регіон – 2015»
виконавчим комітетом проведено: ремонт огорожі кладовища, ремонт
Братської могили, капітальний ремонт Обеліску Слави, ремонт зупинки, ремонт
та опалення в приміщені школи, поліпшення зовнішнього освітлення.
Сільською радою організований облік дітей дошкільного та шкільного
віку. Облік дітей дошкільного віку ведеться окремими списками, шкільного
віку – у віковій книзі, яка прошита, пронумерована, скріплена печаткою і
підписом сільського голови.
Школа та дошкільний заклад знаходяться в одному приміщенні, в якому
облаштовано внутрішній туалет.
У НВК «Вербівська ЗШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» навчається 28 учнів, з них в
початкових класах – 7, в 5-9 класах – 21. Діти забезпечені гарячим
харчуванням. Учні 1-4 класів та діти пільгових категорій харчуються
безкоштовно, старші класи за батьківську доплату.
Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота проводиться на базі
НВК «Вербівська ЗШ І-ІІ ступенів – ДНЗ».
До послуг бажаючих займатись фізичною культурою та спортом в
наявності є баскетбольний, волейбольний майданчики, майданчик з
нестандартним обладнанням та стадіон.
Невідкладна медична допомога на території сільської ради надається
безкоштовно, медикаменти, вакцини є в достатній кількості. На закупівлю
медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги населенню на
2013 рік передбачено 200,0 грн.
У 2011 році в приміщенні фельдшерського пункту був проведений
частковий ремонт в 2 кімнатах, але будівля потребує заміни вікон на
склопакети, ремонту даху та стін. Потрібна огорожа навколо території
фельдшерського пункту.
На території Вербівської сільської ради знаходяться заклади культури:
Вербівська сільська бібліотека та Вербівський сільський будинок культури.
Роботу сільських закладів культури забезпечують 2 працівники, які працюють
на повні посадові оклади. При сільському будинку культури є фольклорний
колектив «Вербівчанка», учасником якого є сільський голова. Вербівський
будинок культури має музичну апаратуру придбану спонсорами та один з
сільських клубних закладів, який має ноутбук. У 2012 році за бюджетні кошти
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було придбано музичну апаратуру на суму 16 тис. грн. Встановлено, що
загальна площа сільської ради становить 2727,8 га, в тому числі: 2174,7 га
ріллі, 17,18 га сади, 164,72 га пасовища, 20,73 га під господарськими будівлями
і дворами, 170,7 га ліси та інші лісовкриті площі, 121,35 га забудовані землі,
31,87 га під ставками.
На території сільської ради 442 громадяни отримали у власність земельні
ділянки (паї) на загальну площу 1721,32 га, з них 285 власників уклали
договори оренди та передали свої ділянки у користування. Орендарі земельних
ділянок виплачують орендну плату за користування ділянками в розмірі 3% від
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що в середньому складає
3500 грн. Порушень земельного законодавства з боку орендарів земельних
ділянок та одноосібників не виявлено.
Також, на території Вербівської сільської ради проводять
сільськогосподарську діяльність фермерські господарства такі як фермерське
господарство «Саваренюка М.Ф.» в обробітку якого перебуває 33,10 га,
фермерське господарство «Зоряна», яке використовує 11,2 га ріллі, фермерське
господарство «Колос» – 11,53 га ріллі, сільськогосподарське фермерське
господарство «Чайка» – 21,00 га ріллі, фермерське господарство «Віват» –
63,15 га.
Орендарями земель водного фонду сплачується орендна плата в розмірі
3% і більше від нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Порушень з
боку землекористувачів не встановлено.
Санітарний стан населеного пункту задовільний, частково обкошені
території доріг. При об’їзді території несанкціонованих сміттєзвалищ не
виявлено. На сміттєзвалищі проведено планувальні роботи, розплановане місце
для тимчасового зберігання відходів, але звалище не обваловане.
Між районним центром зайнятості та сільською радою укладено угоду про
активне розв’язання проблемних питань зайнятості жителів територіальної
громади.
Станом на 04 червня 2013 року на обліку в районному центрі зайнятості
перебувають 10 осіб з числа безробітних мешканців села Вербове.
Поряд з цим, у ході перевірки виявлено недоліки, які потребують
невідкладного вирішення.
Станом на 01 червня 2013 року рахується податковий борг по земельному
податку з фізичних осіб. Протягом січня-травня 2013 року сільською радою
робота з фізичними особами, що мали заборгованість по земельному податку
проводилася не в повному обсязі.
Не в повному обсязі залучаються до декларування та оподаткування
одноосібники, які обробляють самостійно земельні частки (паї).
У межах населеного пункту розміщені будинок культури, фельдшерськоакушерський пункт, дитячий садок, відділення зв’язку, школа, магазини.
Зазначені об’єкти розміщені на земельних ділянках, які на даний час не
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оформлено відповідно до законодавства, що свідчить про те, що виконавчий
комітет сільської ради не у повній мірі проводить заходи щодо відведення
земельних ділянок користувачам та власникам та не ініціювались роботи щодо
розроблення землевпорядної документації для визначення території для
складання, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших
відходів.
Частково проведена робота з інвентаризації земельних ділянок, які
використовують громадяни для ведення городництва, що також призводе до
того, що орендна плата не сплачується в повному обсязі.
Залишається поза увагою виконавчого комітету питання щодо
самовільного використання земельних ділянок власниками будівель і споруд,
які раніше були в користуванні бувшого КСП «Нива».
Сільською радою не передбачено кошти на коригування чи розроблення
нового генерального плану.
У с.Вербове відсутнє контейнерне очищення, неорганізований
поквартирний збір сміття та вивезення його на сміттєзвалище, жителі
населеного пункту вивозять тверді побутові відходи на сміттєзвалище
самовивозом. Адміністративна комісія сільської ради працює недостатньо.
Протягом 2013 року між районним центром зайнятості і сільською радою
угоди щодо організації оплачуваних громадських робіт не укладалися.
Враховуючи вищезазначене, відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 12 липня 2013 року № 14 та з метою забезпечення
безумовного виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади,
визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Визнати роботу виконавчого комітету Вербівської сільської ради по
виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади, визначених
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» задовільною.
2. Рекомендувати Вербівському сільському голові Юхименку Д.С.:
акт про результати перевірки діяльності виконкому Вербівської сільської
ради щодо здійснення делегованих повноважень розглянути на черговому
засіданні виконавчого комітету та сесії сільської ради за участю голови
районної державної адміністрації та членів комісії по здійсненню перевірки;
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 районної державної
адміністрації щодо розгляду даного питання на засіданні виконавчого комітету
і сесії сільської ради та затвердження конкретних заходів до 25 липня 2013 року
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та про проведену роботу по усуненню недоліків та зауважень до 25 серпня
2013 року.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Рибак О.В.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

