від 25 червня 2018 року

№ 163-р

Про стан виконання делегованих
повноважень органів виконавчої
влади виконавчим комітетом
Капітанської сільської ради
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації
від 15 грудня 2017 року № 369-р «Про план контролю за здійсненням органами
місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої
влади на 2018 рік» комісією районної державної адміністрації вивчено
діяльність виконавчого комітету Капітанської 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».
До складу виконкому Капітанської сільської ради входить 12 осіб, з них
2 посадові особи органів місцевого самоврядування.
Поточна діяльність виконавчого комітету сільської ради базується на
основі річних та квартальних планів роботи, які затверджені рішеннями
виконавчого комітету ради.
Заведено журнали вхідної та вихідної реєстрації, які наповнені необхідною
інформацією, відслідковується рух документів.
На контролі знаходиться 27 документів, заведено контрольні справи, які
відповідають вимогам Інструкції з діловодства.
За січень-травень 2018 року виконавчим комітетом Капітанської сільської
ради проведено 10 засідань на яких прийнято 30 рішень, з них: 14 з виконання
делегованих повноважень та 16 у межах власних повноважень. Копії рішень
виконкому, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів
виконавчої влади, протягом 10 днів з дня їх прийняття надсилаються до
райдержадміністрації, для здійснення перевірки.
При виконавчому комітеті сільської ради діє три комісії: адміністративна
комісія, комісія сприяння дотримання законодавства з питань свободи совісті та
релігійних організацій та комісія у справах неповнолітніх.
У ході перевірки роботи виконавчого комітету встановлено належний
рівень виконання вимог чинного законодавства в частині роботи із зверненнями
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громадян.
Виконкомом сільської ради проводиться робота щодо запобігання
бездоглядності, злочинності серед неповнолітніх, затверджено план заходів
щодо перевірки культурно-розважальних закладів, створено банки даних дітей,
які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Належним чином організовано облік
дітей дошкільного та шкільного віку.
Бюджет Капітанської сільської ради на 2018 рік затверджено рішенням
вісімнадцятої сесії сьомого скликання від 07 грудня 2017 року № 142-18/2017
по доходах та видатках в сумі 2470,9 тис. грн., у тому числі по загальному
фонду у сумі 2470,4 тис. грн., по спеціальному фонду 0,5 тис. грн. Протягом
січня-травня 2018 року до бюджету сільської ради доходів загального фонду
без врахування офіційних трансфертів надійшло 1052,7 тис. грн. при
затверджених показниках на даний період 817,9 тис. грн., що становить 128,7%
(при 110,7% в середньому по району). Сума перевиконання становить 234,8 тис.
грн.
Проведено вжиття заходів щодо збільшення обсягів місцевого бюджету та
посиленням контролю за надходженням місцевих податків і зборів.
Проводиться робота щодо обстеження торговельних об’єктів, які
працюють на території для забезпечення додержання норм і правил у сфері
торгівлі, а також приведення в належний стан прилеглі території біля
торговельних закладів.
Забезпечено роботу по здійсненню закупівель через електронну систему
закупівель «ПРОЗОРО» згідно з вимогами Закону України «Про публічні
закупівлі».
Виконавчим комітетом Капітанської сільської ради повноваження у сфері
земельного законодавства здійснюються на належному рівні, здійснюється
контроль за надходженнями плати за землю, зокрема, орендної плати.
Порушень земельного законодавства з боку землекористувачів
(заборгованість по сплаті орендної плати, забруднення сільськогосподарських
угідь, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням) не
виявлено.
Постійно ведеться організаційна робота з питань дотримання санітарного
законодавства на території сільської ради.
Між районним центром зайнятості та Капітанською сільською радою
укладена угода про розв’язання проблемних питань зайнятості жителів
територіальної громади.
На виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини»
Капітанською сільською радою прийнято рішення про визначення земель
історико-культурного призначення. Підписано охоронні договори з відділом
культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації.
На території сільської ради проводилася організаційно-масова робота щодо
відзначення державних, свят, календарних та знаменних дат, проведення
культурно-мистецьких заходів.
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Поряд з цим, у ході перевірки виявлено ряд недоліків, які потребують
невідкладного вирішення.
Не виконано планове завдання за січень-травень 2018 року по земельному
податку з фізичних осіб,а саме 6 відсотків виконання (план – 7500 грн., факт –
452 грн.), допущено податковий борг фізичними особами по земельному
податку.
Відсутня оновлена містобудівна документація (генеральний план
населеного пункту с. Капітанка та план зонування).
На території сільської ради відсутнє сміттєзвалище та підприємство, яке б
здійснювало заходи по вивезенню твердих побутових відходів та будь-які
договірні зобов’язання з іншими підприємствами, які надають дані види послуг.
Є ряд недоліків у стані військового обліку військовозобов’язаних та
призовників, мобілізаційної підготовки, готовності пункту збору Капітанської
сільської ради до роботи в особливий період.
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 22 червня 2018 року
№ 13:
1. Визнати роботу виконавчого комітету Капітанської сільської ради по
виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади, визначених
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», задовільною.
2. Рекомендувати Капітанському сільському голові Сторчак З.І.:
акт про результати перевірки діяльності виконкому Капітанської сільської
ради щодо здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади
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 та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації щодо розгляду даного питання на
засіданні виконавчого комітету та сесії Капітанської сільської ради та
затвердження конкретних заходів до 20 липня 2018 року, про проведену роботу
по усуненню недоліків та зауважень до 20 вересня 2018 року.
3. Відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації підготувати проект розпорядження голови районної
державної адміністрації з даного питання до 29 червня 2018 року.

Голова районної
державної адміністрації
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