від 28 лютого 2018 року

№ 52-р

Про стан виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади
виконавчим комітетом Ємилівської
сільської ради в порядку контролю
за виконанням розпорядження голови
районної державної адміністрації
від 07 листопада 2017 року № 321-р
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 здійснено
перевірку щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади
виконавчим комітетом Ємилівської сільської ради, визначених статтями 27-38
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у порядку контролю
за виконанням розпорядження голови районної державної адміністрації від
07 листопада 2017 року № 321-р «Про стан виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади виконавчим комітетом Ємилівської
сільської ради».
У ході перевірки роботи виконавчого комітету Ємилівської сільської ради
встановлено, що поточна діяльність виконавчого комітету сільської ради
проводиться відповідно до річного та квартальних планів роботи.
Виконком Ємилівської сільської ради у межах наданих повноважень,
забезпечує доступність і безоплатність освіти, медичного обслуговування,
користування об’єктами культури, фізичної культури і спорту, здійснюються
повноваження у галузях соціального захисту населення, оборонної та
правоохоронної роботи, цивільного захисту.
З метою реалізації конституційного права громадян на звернення,
забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів державної влади,
оперативного реагування на звернення та налагодження зворотного зв’язку з
громадянами, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями
громадян на дошці оголошень у приміщенні сільської ради оприлюднені
номери телефонів «гарячих ліній».
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Розроблено графік особистого прийому громадян сільським головою та
секретарем сільської ради, яким визначено дні та години прийому.
Протягом січня-грудня 2017 року до бюджету сільської ради надійшло
доходів загального фонду без врахування офіційних трансфертів на суму
1142,9 тис. грн. при затверджених показниках на даний період 901,2 тис. грн.,
що становить 126,8% (при 113,8% у середньому по району). Сума
перевиконання становить 241,7 тис. грн.
Вжито заходи щодо збільшення обсягів місцевого бюджету та
посиленням контролю за надходженням місцевих податків і зборів за 2017 рік.
До бюджету сільської ради доходів загального фонду без врахування офіційних
трансфертів надійшло 1142,9 тис. грн. і збільшено на 26,8%. Ріст отримано за
рахунок місцевого податку (126,9%), єдиного податку (135,4%) та плати за
землю (119,3 %).
Виконавчим комітетом Ємилівської сільської ради проводиться
здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного
законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів
загальнодержавного та місцевого значення. Порушень земельного
законодавства з боку землекористувачів не виявлено.
На виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини»
Журавлинською сільською радою прийнято рішення про визначення земель
історико-культурного призначення та підписано охоронні договори з відділом
культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації.
Рішенням сесії сільської ради визначено балансоутримувачів об’єктів
культурної спадщини на території даної сільської ради. Визначені охоронні
зони навколо пам’яток історії.
Фактів порушень чинного законодавства про свободу совісті та релігійні
організації на території сільської ради не зафіксовано.
Проводиться організаційно-масова робота щодо відзначення державних,
свят, календарних та знаменних дат.
Поряд з цим, у ході перевірки виявлено ряд недоліків, які потребують
невідкладного вирішення.
Не проводяться засідання адміністративної комісії, а саме відсутні
протоколи за 2016-2017 роки, квитанції про сплату штрафів та повідомлення
осіб про розгляд справ відсутні.
Не працює громадська Інспекція у справах неповнолітніх, про що
свідчить відсутність протоколів засідань та акти обстеження умов проживання
дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
При виконавчому комітеті Ємилівської сільської ради комісія по
дотриманню законодавства про свободу совісті та релігійні організації не
створена, питання релігійної ситуації на виконкомі не розглядаються.
На контрольних документах відсутні резолюції голови сільської ради,
дата, підпис та підпис виконавця. Контрольні справи не наповнені вихідними
інформаціями.
У журналах вхідної та вихідної реєстрації відсутня необхідна інформація,
не відслідковується рух документів та стан їх виконання.
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Допущено податковий борг фізичними особами по земельному податку
та орендної плати на загальну суму 36481,33 грн. та не у повному обсязі
залучені до декларування та оподаткування одноосібники, які обробляли
самостійно земельні частки (паї) у 2016 році, не виконано планове завдання по
платі за землю з фізичних осіб та єдиний податок – четвертої групи за січень
2018 року.
У бюджеті сільської ради не передбачено кошти на 2018 рік на
коригування генеральних планів, що унеможливлює розвиток населених
пунктів даної сільської ради.
Не розроблена проектно-кошторисна документація на сміттєзвалище,
відсутній санітарний паспорт. Не розроблено схему санітарного очищення
території сільської ради.
Сільською радою у 2017 році не укладені договори з районним центром
зайнятості на організацію громадських робіт.
У 2017 році Ємилівською сільською радою не виділялись кошти на
потреби фельдшерсько-акушерського пункту в с. Ємилівка та фельдшерського
пункту в селищі Ємилівка. Не оснащений пандусом вхід до будівлі
фельдшерсько-акушерського пункту в с. Ємилівка.
Є значні порушення у веденні обліку військовозобов’язаних та
призовників.
Облікові
картки
старого
зразку,
персональні
дані
військовозобов’язаних не уточнені. Посадова інструкція особи, відповідальної
за організацію і ведення військового обліку військовозобов’язаних і
призовників відсутня. Документація пункту збору сільської ради відпрацьована
не у повному обсязі та не повністю заповнена. Матеріальна база пункту збору
сільської ради недоукомплектована.
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 лютого 2018 року
№ 5:
1. Визнати роботу виконавчого комітету Ємилівської сільської ради з
виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, визначених
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та
обліку, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування,
транспорту і зв’язку, у галузі бюджету, фінансів і цін, у сфері освіти, культури,
регулювання земельних відносин, соціального захисту та зайнятості населення,
з питань цивільного захисту, роботи із зверненнями громадян, внутрішньої
політики та суспільно-політичного моніторингу – задовільною;
у галузі мобілізаційної роботи, житлово-комунального господарства, у
сфері охорони здоров’я, з питань дотримання виконавської дисципліни щодо
організації роботи з документами та контролю за їх виконанням, правового
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забезпечення, з питань дотримання санітарного законодавства, сплати податків
і зборів, організації роботи інспекції у справах неповнолітніх – незадовільною.
2. Рекомендувати Ємилівському сільському голові Заболотному В.Л.:
акт про результати перевірки діяльності виконкому Ємилівської сільської
ради щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади
розглянути на черговому засіданні виконавчого комітету та сесії Ємилівської
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 Ємилівської сільської ради та
затвердження конкретних заходів до 30 березня 2018 року, про проведену
роботу по усуненню недоліків та зауважень до 01 червня 2018 року.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Лужанську Л.В.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

