від 07 квітня 2015 року

№ 87-р

Про стан виконання делегованих повноважень
органів виконавчої влади виконавчим комітетом
Вербівської сільської ради
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації
від 31 грудня 2014 року № 349-р «Про план контролю за здійсненням органами
місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої
влади на 2015 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 статей 27-38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні”.
За адміністративно-територіальним поділом до складу Вербівської
сільської ради входить один населений пункт. На даній території проживає
409 чоловік.
Робота виконавчого комітету Вербівської сільської ради проводиться
відповідно до затвердженого регламенту та перспективних планів (на рік,
квартал).
У 2014 році проведено 13 засідань виконавчого комітету сільської ради,
прийнято 42 рішення, з них 12 рішень щодо виконання делегованих
повноважень.
За січень-лютий 2015 року проведено 2 засідання виконавчого комітету
сільської ради, на яких розглянуто 5 питань та прийнято відповідні рішення, з
них 1 рішення щодо виконання делегованих повноважень.
Поряд з плановими питаннями на засіданнях виконкому розглядаються
питання щодо виконання розпоряджень та доручень голови районної державної
адміністрації.
На контролі у виконкомі сільської ради знаходиться 11 контрольних
справ на виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації.
На бюджеті Вербівської сільської ради утримуються апарат сільської
ради, бібліотека, будинок культури.
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Протягом січня-грудня 2014 року до бюджету сільської ради власних та
закріплених доходів загального фонду надійшло 260557 грн. при затверджених
показниках на даний період 241464 грн., що становить 107,9% (при 100,3% в
середньому по району). Сума перевиконання становить 19,1 тис. грн.
Найвагомішими джерелами надходжень є плата за землю та податок з
доходів фізичних осіб, де питома вага складає 53,2 і 42,1%.
Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів
(податок з доходів фізичних осіб та державне мито) займають 42,2% в загальній
сумі фактичних надходжень доходів загального фонду і виконані на 97,2% до
затверджених показників на відповідний період (недовиконання, в основному,
за рахунок невиконання податку із доходів платників податку інших ніж
заробітна плата).
На території сільської ради у 2014 році нараховувалось 47 фізичних осіб,
які самостійно обробляли земельні частки (паї). Станом на 31 грудня 2014 року
38 одноосібників (80,85%) подали декларації про майновий стан і доходи та
задекларували доходи на загальну суму 103340 грн. Сума нарахованого податку
на один пай у середньому по сільській раді складає 407 грн. при середній сплаті
податку за 1 пай по району 350 грн. Не подали декларації про майновий стан і
доходи 9 одноосібників, втрати до бюджету складають 3510,0 грн.
На територiї Вербівської сільської ради нараховуються 440 фізичних осіб,
якi мають у користуваннi земельнi дiлянки під забудовою та для ведення
пiдсобного господарства.
Платниками земельного податку у 2014 році були 223 землекористувачі,
інші громадяни звiльненi вiд сплати податку згiдно дiючого законодавства.
У 2014 році нарахування земельного податку по фізичних особах –
громадянах склали 5975,4 грн., сплачено всього 5800,3 грн. Станом на 01 січня
2015 року рахувався податковий борг у сумі 175,1 грн.
На території Вербівської сільської ради 1820 громадян отримали у
власність земельні ділянки (паї) на загальну площу 1721,32 га, з них 285
власників уклали договори оренди та передали свої ділянки в користування.
Орендарі земельних ділянок виплачують орендну плату за користування
ділянками в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок,
що у середньому складає 3500 гривень. 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:
ФГ «Саваренюка М.Ф.» в обробітку якого перебуває 33,10 га, ФГ «Зоряна»
використовує 11,2 га ріллі, ФГ «Колос» – 11,53 га ріллі, СФГ «Чайка» – 21,00 га
ріллі, ФГ «Віват» – 63,15 га.
На момент перевірки встановлено, що із загальної кількості орендарів
земель сільськогосподарського призначення зареєстровано додаткові угоди до
договорів оренди землі, якими передбачено збільшення розміру орендної плати
ПП «Технічний обмінний пункт», ФОП «Гуйван», СФГ «Віват» та частково
громадяни.
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Орендарями земель водного фонду сплачується орендна плата в розмірі
3% і більше від нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Порушень з
боку землекористувачів не встановлено.
Проведено роботи з поновлення грошової оцінки земель населеного
пункту Вербове.
На території Вербівської сільської ради проживає 13 ветеранів Великої
Вітчизняної війни, 53 з них діти війни. Дана категорія населення у повному
обсязі користується пільгами передбаченими чинним законодавством.
У 2014 році за призначенням допомоги по житлових субсидіях
звернулося 17 осіб.
На території Вербівської сільської ради соціальне обслуговування та
надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих
обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, здійснює
соціальний робітник.
На його обслуговуванні знаходиться 8 громадян, які частково втратили
здатність до самообслуговування.
На обліку в районному центрі зайнятості перебуває 9 осіб.
На території Вербівської сільської ради укладені колективні договори в
НВК «Вербівської ЗШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» на 2013-2018 роки, в Вербівській
сільській раді на 2014-2016 роки.
На території сільської ради розміщено 2 пам’ятники: Братська могила
радянських воїнів поховано 59 воїнів, пам’ятник воїнам-землякам, які
знаходяться в належному стані.
Всі в’їзні знаки упорядковані.
На території села за межами населеного пункту знаходиться місце для
видалення відходів розміром – 1,16 га, затверджене рішенням від 13 травня
1999 року № 53.
Протягом проведення місячника з благоустрою заходи, передбачені
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 22 червня
2010 року № 363-р «Про безстрокову всеукраїнську кампанію із забезпечення
чистоти і порядку в населених пунктах», проводилися досить активно.
Виконавчому комітету необхідно і в подальшому звертати більше уваги на
наведення порядку на територіях вулиць, коли вони стають місцем
складування, зберігання дров, сміття, будівельних матеріалів тощо.
Сільською радою організований облік дітей дошкільного віку, який
ведеться у книзі обліку бланків свідоцтв про народження, книга прошита,
пронумерована та скріплена печаткою. Школа та дошкільний заклад
знаходяться в одному приміщенні, в якому облаштовано внутрішній туалет.
В НВК «Вербівська ЗШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» навчається 20 учнів, з них: в
початкових класах – 5, в 5-9 класах – 15. Школярі забезпечені підручниками на
91%. Діти забезпечені гарячим харчуванням. Учні 1-4 класів та діти пільгових
категорій харчуються безкоштовно, старші класи за батьківську доплату.
Створений банк даних щодо різних категорій сімей та дітей, які
проживають в с. Вербове.
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На території Вербівської сільської ради знаходяться такі заклади
культури як Вербівська сільська бібліотека та Вербівський сільський будинок
культури. Роботу сільських закладів культури забезпечує 3 працівники.
Директор сільського будинку культури та завідувач сільською бібліотекою
працюють на повні посадові оклади, прибиральниця сільського будинку
культури на 0,5 посадового окладу.
Вербівська сільська бібліотека розміщена в приміщенні сільського
будинку культури, знаходиться на балансі сільської ради.
На виконання закону України «Про охорону культурної спадщини»
Вербівською сільською радою прийнято рішення про визначення земель
історико-культурного призначення. Підписано охоронний договір з відділом
культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації. Територію
Вербівської сільської ради обстежено візуально в археологічному відношенні.
Рішенням сесії сільської ради визначено балансоутримувачів об’єктів
культурної спадщини на території даної сільської ради. Визначені охоронні
зони навколо пам’яток історії, щорічно проводиться ремонт пам’яток історії. У
2014 році проведено ремонт на суму 500 грн. за спонсорські кошти.
На території Вербівської сільської ради функціонує один фельдшерський
пункт.
На даний час будівля сільського закладу охорони здоров’я передана
Голованівському центру первинної медико-санітарної допомоги. Заробітна
плата, кошти на відрядження, відпустку та оздоровчі виплачуються
працівникам вчасно. Невідкладна медична допомога на території сільської
ради надається безкоштовно.
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.
Поряд з цим, в ході перевірки виявлено ряд недоліків, які потребують
невідкладного вирішення.
Ведення контрольних справ не відповідають вимогам Примірної
інструкції затвердженої Кабінетом Міністрів України від 17 жовтня 1997 року
№ 1153 та методичним рекомендаціям наданими сектором контролю та
звернень громадян апарату районної державної адміністрації, а саме: не всі
контрольні справи містять контрольний документ та відсутні копії інформацій
на виконання даного документа. Питання щодо стану виконавської дисципліни
в 2014 році на виконкомах сільської ради не розглядалось.
Не виконано планове завдання по податку на доходи з фізичних осіб по
результатах річного декларування та податку на доходи фізичних осіб інші ніж
заробітна та не виконано планове завдання по земельному податку.
В 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
оформлено у відповідності до законодавства, що свідчить про те, що
виконавчий комітет не в повній мірі проводить заходи щодо відведення
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земельних ділянок користувачам та власникам та не ініціювались роботи щодо
розроблення землевпорядної документації для визначення території для
складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших
відходів.
Одним з недоліків роботи Вербівської сільської ради є те, що починаючи
з 2005 року взагалі не ведеться облік дітей та підлітків шкільного віку.
Сільська рада не сприяє організації харчування учнів старших класів
протягом року та під час роботи пришкільного табору відпочинку з денним
перебуванням.
Сільські заклади культури потребують капітального ремонту, Вербівська
сільська бібліотека не опалюється в осінньо-зимовий період.
Протягом 2014 року та поточного року між районним центром зайнятості і
сільською радою не укладалися договори на організацію громадських робіт через
відсутність коштів в бюджеті сільської ради.
Відсутнє розпорядження сільського голови про призначення
відповідальної особи за ведення військового обліку. Не підготовлено план
роботи військового обліку на рік.
Не розроблена проектна документація на сміттєзвалище. Формально
працює адміністративна комісія. На адмінкомісії питання про незадовільний
стан домоволодінь не розглядались. Штрафи не накладалися.
Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення безумовного
виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, визначених
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та відповідно до
рішення колегії районної державної адміністрації від 01 квітня 2015 року № 6:
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 органів виконавчої влади
розглянути на черговому засіданні виконавчого комітету та сесії Вербівської
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 районної державної
адміністрації щодо розгляду даного питання на засіданні виконавчого комітету
та сесії Вербівської сільської ради та затвердження конкретних заходів до
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25 травня 2015 року та про проведену роботу по усуненню недоліків та
зауважень до 25 липня 2015 року.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Голова районної
державної адміністрації
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