від 27 вересня 2016 року

№ 249-р

Про стан виконання делегованих
повноважень органів виконавчої
влади виконавчим комітетом
Свірнівської сільської ради
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації
від 22 грудня 2015 року № 362-р «Про план контролю за здійсненням органами
місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої
влади на 2016 рік» комісією районної державної адміністрації вивчено
діяльність виконавчого комітету Свірнівської 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 Свірнівської
сільської ради входить чотири населених пункти: с.Свірневе, с.Олексіївка,
с.Зелена Балка та Новоголованівськ. На даній території проживає 723 особи.
До складу виконкому Свірнівської сільської ради входить 7 осіб, з них 2
посадові особи органів місцевого самоврядування.
Робота виконавчого комітету проводиться згідно з регламенту та
перспективних планів роботи на рік та щокварталу.
Бюджет Свірнівської сільської ради на 2016 рік затверджено рішенням
третьої сесії сьомого скликання від 24 грудня 2015 року № 10 по доходах та
видатках загального фонду в сумі 553325,00 грн. На бюджеті Свірнівської
сільської ради утримується апарат сільської ради.
Протягом січня-грудня 2015 року до бюджету сільської ради доходів
загального фонду без врахування офіційних трансфертів надійшло 477143 грн.,
при затверджених показниках на даний період 467023 грн., що становить
102,2% (при 119,1% в середньому по району). Сума перевиконання становить
10,1 тис. грн.
На території Свірнівської сільської ради рахується 308 фізичних осіб, які
мають у користуванні земельні ділянки під забудовою та для ведення
підсобного господарства.
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Платниками земельного податку у 2016 році є 143 землекористувача, інші
громадяни звільнені від сплати згідно чинного законодавства. Станом на
31 серпня 2016 року орендної плати з юридичних осіб надійшло 195130,9 грн.,
або 194,7% (план – 100240,0 грн.).
Планове завдання по місцевих податках, а саме податок на майно (в
частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
транспортного податку, плати за землю) виконано сільською радою на 160,7%
(план – 278790 грн., факт – 447962,9 грн.), у тому числі:
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичними
особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості (план – 0 грн.,
фактичне виконання – 0);
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
(план – 560,0 грн., факт – 561,44 грн., або 100,3% виконання);
земельний податок з юридичних осіб (план – 2648 грн., факт –
4305,74 грн., або 162,6% виконання);
орендна плата з юридичних осіб (план 100240 грн., фактичне виконання
195130,9 грн., або 194,7% виконання);
земельний податок з фізичних осіб (план – 60640,0 грн., фактичне
виконання – 129884,9 грн., або 214,2% виконання);
орендна плата з фізичних осіб (план – 114702 грн., факт – 118079,8 грн.,
або 102,9% виконання).
У сільській раді ведеться журнал адресного господарства, ведуться
журнали об’єктів благоустрою.
Виконкомом Свірнівської сільської ради затверджено графік збору та
вивозу сміття та схему санітарної очистки села, а також виділено земельну
ділянку під розміщення сміттєзвалища (розміром – 1,9 га). Дане сміттєзвалище
не паспортизоване.
На території сільської ради знаходиться філія навчально-виховного
комплексу «Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.
Т.Г.Шевченка – гімназія» «Свірнівська загальноосвітня школа – дошкільний
навчальний заклад» (далі – філія), яка розміщена в одній будівлі. До початку
нового навчального року в приміщенні проведено поточний ремонт,
У філії навчається 61 учень, з них: в початкових класах – 28, в
5-9 класах – 26, 10-11 класах – 7 учнів. Школярі забезпечені підручниками на
100%. Діти забезпечені гарячим харчуванням. Учні 1-4 класів та діти пільгових
категорій харчуються безкоштовно, старші класи за батьківську доплату.
На території Свірнівської сільської ради проживає неповнолітніх осіб від
0-18 років – 111, із них: 45 – дітей дошкільного віку та 17 – до 18 років.
1 дитина продовжує навчання в Голованівському професійно-технічному
училищі, 2 особи, з числа неповнолітніх, продовжують навчання за межами
району (м.Одеса та м.Кропивницький). Дітей, які не приступили до навчання
або працюючих неповнолітніх на території сільської ради не виявлено.
Створений банк даних щодо різних категорій сімей та дітей, які
проживають на території сільської ради. Діє інспекція у справах дітей, яка
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затверджена рішенням від 24 листопада 2015 року № 40 «Про інспекцію в
справах неповнолітніх при виконавчому комітеті Свірнівської сільської ради».
До складу інспекції входить 5 осіб. Робота інспекції у справах дітей
проводиться згідно регламенту та перспективного плану на рік. Протягом
2011-2015 років та січень-серпень 2016 року проведено 19 засідань інспекції у
справах дітей, прийнято 19 рішень.
Проводяться рейди «Діти вулиці» по виявленню бездоглядних та
безпритульних дітей.
Діє опікунська рада, яка затверджена положенням від 24 листопада
2015 року № 45 «Про опікунську раду з питань забезпечення прав повнолітніх
осіб, які потребують опіки, піклування». До складу ради входить 4 особи.
Протягом навчального року проводилися рейди «Урок» по виявленню
дітей та підлітків, які не приступили до занять, або ж мають систематичні
пропуски занять в загальноосвітній школі. Таких дітей не виявлено.
На території сільської ради функціонує два заклади культури:
Свірнівський сільський будинок культури та Свірнівська сільська бібліотека.
Приміщення сільського будинку культури знаходиться на балансі
Свірнівської сільської ради. У штатному розписі клубу – посада директора.
Святкові концерти та урочисті заходи проводяться систематично, про що
свідчать підтверджуючі фото-текстові матеріали. Систематизовані папки з
перспективними та місячними планами роботи закладу, зі сценаріями заходів та
методичними матеріалами.
Сільська бібліотека обслуговує 300 користувачів. Щоденники роботи
бібліотеки, сумарні та інвентарні книги ведуться відповідно до вимог.
Книжковий фонд бібліотеки станом на 01 січня 2016 року складає
4315 примірників. Протягом 2016 року до бібліотеки надійшів 41 примірник
книг з обмінно-резервного фонду ОУНБ.ім. Д.Чижевського.
На 2016 рік було передплачено періодичні видання за спонсорські кошти
на суму 134,80 грн.
На території Свірнівської сільської ради знаходяться Братська могила
радянських воїнів та Пам’ятний знак воїнам-землякам, які занесені до
Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Пам’ятки історії знаходяться
в належному стані. У 2015 році на ремонтно-реставраційні роботи було
витрачено 350 грн. позабюджетних коштів.
На території сільської ради функціонує фельдшерсько-акушерський
пункт в с. Свірневе. У пункті працює 3 особи.
Рішенням Голованівської районної ради від 22 лютого 2013 року № 290
«Про реорганізацію закладів охорони здоров’я району» фельдшерськоакушерський пункт був виділений у склад комунального закладу
«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги».
Фельдшерсько-акушерський пункт оснащено необхідними медичними
інструментами, гінекологічним кріслом, тонометром, фонендоскопом,
маніпуляційними столиками, апаратами для фізіотерапевтичних процедур,
електронними дитячими, дорослими вагами, медичними шафами, шафою для
стерилізації.
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Загальна площа земель Свірнівської сільської ради становить 4455,20 га, з
них у межах населеного пункту – 444,40 га. Із загальної площі земель –
4157,9015 га сільськогосподарські угіддя (у тому числі в межах населеного
пункту – 293,8224 га), з яких 3838,13 га ріллі (у тому числі в межах населеного
пункту – 271,6224 га). Основна площа ріллі 2296,78 га перебуває у власності
громадян – власників земельних ділянок (паїв).
Основними землекористувачами на території є ТОВ АПК «Розкішна»,
СФГ «Світ», СФГ «Катя», ФГ «Павліна», ФГ «Родючість». Порушень
земельного законодавства з боку зазначених землекористувачів (заборгованість
по сплаті орендної плати, забруднення сільськогосподарських угідь,
використання земельних ділянок не за цільовим призначенням) не виявлено.
На належному рівні виконавчим комітетом Свірнівської сільської ради
проводиться здійснення контролю за вирішенням земельних спорів у порядку,
встановленому законом, підготовка висновків щодо надання або вилучення в
установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, організація і
здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою.
На території сільської ради є шість ставків, які знаходяться в оренді та
являються інвестиційно непривабливими. Орендна плата за водне дзеркало
орендарями сплачується в повному обсязі.
Свірнівською сільською радою на території села було проведено п’ять
суботників, прибрано 0,5 га площі.
Станом на 14 вересня 2016 року на території Свірнівської сільської ради
налічується 188 осіб, які отримують різні види пенсій, проживає 32 громадяни,
які мають право на пільги відповідно до Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» та 76 осіб, які мають пільги відповідно
до Закону України «Про соціальний захист дітей війни».
За рахунок коштів сільської ради влітку 2016 року було оздоровлено
2 дітей пільгових категорій.
У 2016 році учасники війни, інваліди війни, вдови, учасники бойових дій,
учасники АТО отримали одноразову допомогу до п’ятого травня на загальну
суму – 2401 грн., відшкодовано готівку на придбання твердого палива та
скрапленого газу на суму – 20272 грн.
У приміщенні Свірнівської сільської ради розміщений стенд з
роз’ясненням законодавства з призначення державних допомог та по наданню
пільг. В наявності є зразки заповнення заяви та декларації для призначення
державних допомог та пільг, оновлена законодавча база.
На території сільської ради працює 2 соціальних робітники. Вони
обслуговують 23 громадян, які частково втратили здатність до
самообслуговування. Соціальні робітники працюють в тісному контакті з
працівниками сільської ради у вирішенні організаційних та побутових питань, у
виявленні одиноких непрацездатних громадян, які потребують сторонньої
допомоги.
Станом на 16 вересня 2016 року у сільській раді відсутні вільні робочі
місця та вакантні посади.
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Свірнівською сільською радою підготовлений та поданий до
районного центру зайнятості паспорт сільської ради, в якому визначені назви
підприємств, організацій та установ, які функціонують по території сільської
ради, освітні та медичні установи, професійний склад робітників, кількість осіб з
числа безробітних, які потребують соціального захисту.
У приміщенні сільської ради розміщений стенд служби зайнятості в
доступному для мешканців села місці, який містить актуальну інформацію та
постійно оновлюється.
Станом на 16 вересня 2016 року на обліку в районному центрі зайнятості
перебуває 3 особи з числа безробітних жителів села Свірневе.
Поточна діяльність виконавчого комітету сільської ради базується на
основі річного та квартальних планів роботи, затверджених рішеннями
виконавчого органу ради. У планах роботи виконавчого комітету
передбачаються питання роботи із зверненнями громадян.
За січень-серпень 2016 року до виконавчого комітету сільської ради
надійшло 24 усних звернення. На особистий прийом до сільського голови та
секретаря сільської ради звернулося 24 громадянина.
У виконавчому комітеті наявні журнал реєстрації заяв, скарг та
пропозицій громадян, журнал особистого прийому громадян сільським головою
та журнал особистого прийому громадян секретарем сільської ради. Дані
журнали відповідають вимогам Інструкції з діловодства за зверненнями
громадян, журнали пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та
ведуться відповідно до встановленої форми.
Розроблено та затверджено графік особистого прийому громадян
сільським головою та секретарем сільської ради, яким визначено дні та години
прийому. Графік прийому розміщений на вхідних дверях до кабінету сільської
ради для загального ознайомлення.
Реєстрація народжень, смертей та шлюбів проводиться в Державному
реєстрі з дотриманням норм чинного законодавства та згідно Правил
заповнення бланків актових записів цивільного стану та свідоцтв, що
видаються на підставі вчинених актових записів у державних органах реєстрації
актів цивільного стану в Україні.
Відповідно до плану роботи у січні-серпні 2016 року виконавчим
комітетом Свірнівської сільської ради проведено 8 засідань на яких прийнято
24 рішення, з них 13 з виконання делегованих повноважень та 9 в межах
власних повноважень.
На території сільської ради зареєстровані п’ять осередків політичних
партій. Неформальних лідерів, зареєстрованих в районному управлінні юстиції,
не виявлено. Мітинги, маніфестації, демонстрації та інші масові заходи на
території села протягом 2015-2016 років не проводилися.
До складу Свірнівської сільської ради обрано 12 депутатів, які
представляють 2 політичні сили: ВО «Батьківщина» (5 осіб), «Всеукраїнське
об’єднання патріотів Укроп» (7 осіб).
На території сільської ради діє 1 релігійна громада Церква Покрови Божої
Матері Кіровоградської єпархії української православної церкви та проводить
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богослужіння Релігійна громада церкви Християн Віри Євангелійської
П’ятидесятників з міста Первомайськ .
При виконавчому комітеті Свірнівської сільської ради утворено комісію
по дотриманню законодавства про свободу совісті та релігійні організації.
Засідання комісії проводяться відповідно до плану роботи, наявні протоколи
засідання комісії.
На території сільської ради зареєстрована первинна ветеранська
організація, яка налічує 74 члени та проживає 1 ветеран Другої світової війни,
який обслуговується в рамках районної акції «Зірка пам’яті».
Чинників соціальної напруги, які могли б викликати протестні акції на
території сільської ради не відмічено.
Поряд з цим, у ході перевірки виявлено ряд недоліків, які потребують
невідкладного вирішення.
Ведення контрольних справ не в повній мірі відповідають вимогам
Примірної інструкції, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
17 жовтня 1997 року № 1153 «Про затвердження Примірної інструкції з
діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» та
методичним рекомендаціям наданими відділом юридичної роботи, контролю та
звернень громадян апарату районної державної адміністрації.
У 2016 році нарахування земельного податку по фізичних особах –
громадянах склали 163205 грн., погашено всього 111763 грн. Станом на
01 вересня 2016 року рахується податковий борг по земельному податку у сумі
51442,0 грн. На 2016 рік всього нараховано орендної плати за земельні ділянки
з фізичних осіб 69502,0 грн., сплачено 57366, податковий борг складає
12136,0 грн. Є невиконання таких платежів, як земельного податку з фізичних
осіб (факт – 14591 грн. план – 19049 грн.) та орендної плати з фізичних осіб
(недовиконано 12,1 тис. грн..).
Не виконано планове завдання по єдиному податку з фізичних осіб:
надходження склали 9151,29 грн. при плановому завданні 10189,0 грн., або
89,8% виконання, не у повному обсязі залучено до декларування та
оподаткування одноосібників, які обробляли самостійно земельні частки (паї) у
2015 році, та допущення податкового боргу фізичними особами по платі за
землю та орендної плати.
Сільською радою не здійснюються заходи щодо розширення та
вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства. На
даній території відсутнє централізоване водопостачання, є 36 індивідуальних
погосподарських скважин (криниць) та дві водобашні, одна з яких не має
балансоутримувача.
На території сільської ради наявне сміттєзвалище, яке не паспортизоване,
не проводиться контроль за незаконною вирубкою полезахисних смуг.
На території сільської ради знаходяться ставки, які не передані в оренду.
Наявні несанкціоновані сміттєзвалища біля магазину та бару
ФОП «Луценко О.В.» та кладовища.
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Адміністративна комісія працює формально, не впливає на санітарний
стан села. При складній ситуації з вивезенням сміття, боротьби з бур’янами,
жоден мешканець села не притягнутий до адміністративної відповідальності.
Якість питної води, яка подається населенню, не контролюється, що може
привести до спалаху інфекційних захворювань серед жителів села.
Виявлені порушення торгівлі в магазині ФОП «Луценко О.В.»:
порушується товарне сусідство продуктів, відсутні супровідні документи на
продукцію, що реалізується.
Виявлені порушення санітарного законодавства у загальноосвітньому та
дошкільному навчальних закладах.
Картотека військовозобов’язаних потребує доопрацювання, документація
пункту збору сільської ради відсутня, матеріальна база пункту збору сільської
ради недоукомплектована. Оповіщення на вимогу районного військового
комісаріату військовозобов’язаних про їх виклик до військкомату здійснюється
формально.
У прийнятих рішеннях виконавчого комітету сільської ради є
недотримання Інструкції з діловодства, відсутність посилань на статті Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині делегованих
повноважень виконавчого органу. У деяких рішеннях відсутній контроль за
його виконанням та не здійснено відмітку в довідках до протоколів. При
прийнятті рішень виконавчим комітетом сільської ради про роботу в сфері
освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, установ торгівлі за
підсумками звітування сільського голови у протоколах засідань не зазначено
керівників відповідних закладів та установ, яких стосується прийняте рішення.
План роботи адміністративної комісії на 2016 рік складений формально.
Відсутній план роботи громадського формування правопорядку.
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 23 вересня 2016 року
№ 22:
1. Визнати роботу виконавчого комітету Свірнівської сільської ради з
виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, визначених
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», задовільною.
2. Рекомендувати Свірнівському сільському голові Кулику І.В.:
акт про результати перевірки діяльності виконкому Свірнівської сільської
ради щодо здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади
розглянути на черговому засіданні виконавчого комітету та сесії Свірнівської
сільської ради;
розробити та вжити конкретні заходи щодо усунення недоліків та
зауважень, виявлених у ході перевірки, та врахувати пропозиції, зазначені в
акті комплексної перевірки;

8
проінформувати відділ організаційної роботи та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації щодо розгляду даного питання на
засіданні виконавчого комітету та сесії Свірнівської сільської ради та
затвердження конкретних заходів до 23 жовтня 2016 року, про проведену
роботу по усуненню недоліків та зауважень до 25 грудня 2016 року.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Лужанську Л.В.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

