від 28 вересня 2015 року

№ 272-р

Про стан виконання делегованих повноважень
органів виконавчої влади виконавчим комітетом
Люшнюватської 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
Люшнюватської
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 Люшнюватської
сільської ради входить один населений пункт. На даній території налічується
469 жителів.
Робота виконавчого комітету Люшнюватської сільської ради проводиться
відповідно до затвердженого регламенту та перспективних планів (на рік,
квартал).
До складу виконкому входить 9 чоловік, з них 2 посадові особи органів
місцевого самоврядування.
У 2015 році проведено 9 засідань виконавчого комітету сільської ради,
прийнято 31 рішення, з них 11 рішень 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 24 контрольні справи
на виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації.
На бюджеті Люшнюватської сільської ради утримуються апарат сільської
ради, дитячий садок, бібліотека, будинок культури. По закінченню I кварталу
2015 року установи дитячий садок, бібліотеку, будинок культури, передано на
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утримання з сільського бюджету на районний бюджет, тобто на утриманні
місцевого бюджету залишилась тільки сільська рада.
Протягом січня-серпня 2015 року до бюджету сільської ради доходів
загального фонду без врахування офіційних трансфертів надійшло 302642 грн.
при затверджених показниках на даний період 188874 грн., що становить
160,2% (при 124,8% в середньому по району). Сума перевиконання становить
113,8 тис. грн.
У порівняні з минулим періодом (січень-серпень 2014 року) надходження
по всіх видах доходів загального фонду сільської ради збільшилися на
200,6 тис. грн. в основному за рахунок орендної плати з фізичних осіб та
єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників.
На території сільської ради у 2015 році нараховувалось 32 фізичних
особи, які самостійно обробляли земельні частки (паї). Станом на 01 вересня
2015 року 32 одноосібники (100%) подали декларації про майновий стан і
доходи та задекларували доходи на загальну суму 118600 грн. Сума
нарахованого податку на один пай в середньому по сільській раді складає
480 грн. при середній сплаті податку за 1 пай по району 468 грн.
На територiї Люшнюватської сільської ради рахується 366 фізичних осіб,
які мають у користування земельні ділянки під забудовою та для ведення
підсобного господарства.
Платниками земельного податку у 2015 році були 240 землекористувачів,
інші громадяни звiльненi вiд сплати податку згiдно дiючого законодавства.
У 2015 році нарахування земельного податку по фізичних особах –
громадянах склали 115265 грн., погашено всього 113567,71 грн.
Виконавчим комітетом Люшнюватської сільської ради повноваження у
сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища здійснюються на належному рівні. По мірі необхідності
проводиться
підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо
встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування
земельними ресурсами, а також надання під забудову та для інших потреб
земель, що перебувають у власності територіальних громад, визначення в
установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші
екологічні збитки.
Порушень земельного законодавства з боку землевласників та
землекористувачів (заборгованість по сплаті орендної плати, забруднення
сільськогосподарських угідь, використання земельних ділянок не за цільовим
призначенням) не виявлено.
На території сільської ради проводять свою виробничу діяльність такі
сільськогосподарські підприємства, як ПП «Люшнювате», ФГ «Нива»,
ФГ «Південний Буг», ФГ «Воля», ФГ «Добробут», ФГ «Промінь», ФГ «Діана»,
ФГ «Фенікс» та громадяни, що одноосібно обробляють земельні ділянки.
Всього в користуванні орендарів та землевласників перебуває в користуванні
1963,4 га ріллі.
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Порушень земельного законодавства з боку орендарів не виявлено.
Керівники вищевказаних підприємств проводять свою діяльність в межах
чинного законодавства та у відповідні терміни сплачують визначену їм орендну
плату.
Під час перевірки порушень вимог надання дозволу на спеціальне
користування водних ресурсів на території сільської ради не виявлено.
Санітарний стан населеного пункту задовільний, частково обкошені
території доріг. При об’їзді території несанкціонованих сміттєзвалищ не
виявлено. На сміттєзвалищі частково проведено планувальні роботи,
розплановане місце для тимчасового зберігання відходів, але звалище не
обваловане, відсутня дорога з твердим покриттям.
На території Люшнюватської сільської ради проживає 16 громадян, які
мають право на пільги відповідно до Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» та 60 осіб, які мають пільги відповідно
до Закону України «Про соціальний захист дітей війни».
На підлеглій території соціальне обслуговування та надання соціальних
послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і
потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, здійснює два соціальні
робітники. На обслуговуванні знаходиться 17 громадян, які частково втратили
здатність до самообслуговування.
У 2015 році за призначенням допомоги по житлових субсидіях
звернулося 30 осіб.
На обліку в районному центрі зайнятості перебуває 10 осіб.
На території Люшнюватської сільської ради укладені колективні
договори у Люшнюватській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів на 20142016 роки, у Люшнюватській сільській раді на 2012-2014 роки.
На території сільської ради розміщено 2 пам’ятники (Братська могила
радянських воїнів, 1 пам’ятний знак воїнам-односельчанам), що увічнюють
пам’ять загиблих воїнів у Великій Вітчизняній війні, які знаходяться в
належному стані. На даній території відсутнє централізоване водопостачання а
є індивідуальні погосподарські скважини.
Всі в’їздні знаки упорядковані.
Протягом проведення місячника з благоустрою заходи передбачені
розпорядженням 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.
На території сільської ради знаходяться два навчальних заклади:
Люшнюватська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та Люшнюватський
дошкільний навчальний заклад «Сонечко».
Сільською радою організований облік дітей шкільного віку, який ведеться
в віковій книзі, яка прошита, пронумерована, скріплена печаткою і підписом
сільського голови. Списки дітей та підлітків шкільного віку щороку у серпні
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поновлюються (рішення сесії від 27 серпня 2015 року № 32). Школа та
дошкільний заклад знаходяться в одному приміщенні, в якому облаштовано
внутрішній туалет. В Люшнюватській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів
навчається 35 учнів, з них: у початкових класах – 17 учнів, у 5-9 класах – 19.
Школярі забезпечені підручниками на 85%. Діти забезпечені гарячим
харчуванням. Учні 1-4 класів та діти пільгових категорій харчуються
безкоштовно, старші класи за батьківську доплату.
Створено банк даних щодо різних категорій сімей та дітей, які
проживають на території Люшнюватської сільської ради.
Діє інспекція у справах дітей, яка затверджена рішенням виконавчого
комітету від 26 листопада 2010 року № 49 «Про утворення комісії при
виконавчому комітеті сільської ради». До складу інспекції входить 5 осіб.
Робота інспекції у справах дітей проводиться згідно регламенту та
перспективного плану на рік.
Функціонує два заклади культури: Люшнюватський сільський будинок
культури і Люшнюватська сільська бібліотека. Роботу Люшнюватського
сільського будинку культури забезпечує директор, який працює на повну
ставку. Приміщення закладів культури знаходяться у комунальній власності
територіальної громади с.Люшнювате.
На території сільської ради функціонує один фельдшерський пункт в
с.Люшнювате. На даний час будівля сільського закладу охорони здоров’я
передана комунальному закладу «Голованівський центр первинної медикосанітарної допомоги». Технічний паспорт на будівлю виготовлений, свідоцтво
на право власності будівлею відсутнє. Потрібні кошти для виготовлення
технічної документації та державної реєстрації.
Заробітна плата, кошти на відрядження, відпустку та оздоровчі
виплачуються працівникам вчасно. Під час перевірки роботи медичного
закладу, встановлено, що його працівником надається кваліфікована
долікарська медична допомога населенню на підпорядкованій території,
проводяться цитологічні огляди жіночого населення, патронажі до вагітних,
дитячого населення, проводяться подвірні обходи. Працівники сільської ради
допомагають організовувати населення для проходження медичних
профілактичних оглядів. Доступ до будівлі фельдшерського пункту вільний.
Медичний заклад телефонізовано стаціонарним телефоном, є в наявності
холодильник.
Поряд з цим, в ході перевірки виявлено ряд недоліків, які потребують
невідкладного вирішення.
Не забезпечено виконання планового завдання по єдиному податку з
сільськогосподарських товаровиробників та допущено заборгованість станом
на 01 вересня 2015 року по земельному податку з фізичних осіб у сумі
1697,29 грн. Також, є невиконання таких платежів, як земельного податку з
юридичних осіб (факт 1943 грн., план 2020 грн.), екологічного податку
(недовиконано 83 грн.), а по таких платежах, як податок на нерухоме майно з
фізичних осіб, які є власниками нежитлової нерухомості, орендній платі за
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водні об’єкти та державному миту при запланованих показниках фактичних
надходжень не було.
Неорганізований поквартирний збір сміття та вивезення його на
сміттєзвалище. Жителі населеного пункту вивозять тверді побутові відходи на
сміттєзвалище
самовивозом.
Проектно-кошторисна
документація
на
сміттєзвалище не розроблена.
У приміщенні фельдшерського пункту проводився косметичний ремонт
силами працівників, але будівля потребує заміни вікон на склопакети, заміну
вхідних дверей, ремонту підлоги та стін. Також, слабка матеріально-технічна
база сільських закладів культури, які не опалюються в 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.
План роботи адміністративної комісії на 2015 рік складений формально, з
початку року не проведено жодного засідання комісії. На адмінкомісії питання
про незадовільний стан домоволодінь не заслуховувались, стягнення не
накладалися.
Враховуючи вищевикладене, 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 25 вересня 2015 року
№ 25:
1. Визнати роботу виконавчого комітету Люшнюватської сільської ради
по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади, визначених
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», задовільною.
2. Рекомендувати Люшнюватському сільському голові Чернієнку С.В.:
акт про результати перевірки діяльності виконкому Люшнюватської
сільської ради щодо здійснення делегованих повноважень органів виконавчої
влади розглянути на черговому засіданні виконавчого комітету та сесії
Люшнюватської 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 та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації щодо розгляду даного питання на
засіданні виконавчого комітету та сесії Люшнюватської сільської ради та
затвердження конкретних заходів до 25 жовтня 2015 року та про проведену
роботу по усуненню недоліків та зауважень до 25 грудня 2015 року.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату
районної державної адміністрації Лужанську Л.В.
Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

