від 25 лютого 2019 року

смт Голованівськ

№ 67-р

Про стан виконання делегованих
повноважень органів виконавчої
влади виконавчим комітетом
Красногірської сільської ради
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації
від 26 грудня 2018 року № 361-р «Про план контролю за здійсненням органами
місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої
влади на 2019 рік» комісією районної державної адміністрації вивчено
діяльність виконавчого комітету Красногірської 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 Красногірської сільської ради входить 7 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.
За 2018 року виконавчим комітетом Красногірської сільської ради
проведено 12 засідань на яких прийнято 32 рішень, з них: 12 - з виконання
делегованих повноважень та 20 - в межах власних повноважень.
У ході перевірки роботи виконавчого комітету встановлено належний
рівень виконання вимог чинного законодавства в частині роботи із зверненнями
громадян.
Протягом січня - грудня 2018 року до бюджету сільської ради доходів
загального фонду без врахування офіційних трансфертів надійшло
1096,8 тис. грн. при затверджених показниках на даний період 1087,1 тис. грн.,
що становить 100,9% (при 109,1% в середньому по району). Сума
перевиконання становить 9,7 тис. грн.
На 2018 рік всього нараховано орендної плати за земельні ділянки з
фізичних осіб 4464,9грн., які сплачені у повному обсязі.
За 2018 рік рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів
надійшло 29314,88 грн. при плані 8000,00, або перевиконання 3,7 рази.
Проводяться заходи щодо збільшення обсягів місцевого бюджету та
посилення контролю за надходженням місцевих податків і зборів.
Розроблена та затверджена
рішенням сесії сільської ради
від
11 грудня 2018 року № 104 Програма соціального і економічного розвитку села
на 2019 рік.
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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 прилеглої території біля
торговельних закладів.
Забезпечено роботу по здійсненню закупівель через електронну систему
закупівель «ПРОЗОРО» згідно з вимогами Закону України «Про публічні
закупівлі».
Виконавчим комітетом Красногірської 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.
Красногірською сільською радою постійно проводяться заходи по
благоустрою території села. В січні 2019 року сільською радою проведено
паспортизацію сміттєзвалища.
Між районним центром зайнятості та Красногірською сільською радою
укладена угода про розв’язання проблемних питань зайнятості жителів
територіальної громади.
При виконавчому комітеті сільської ради діє комісія у справах
неповнолітніх, яка веде облік багатодітних, малозабезпечених, неповнолітніх і
соціально-неблагополучних сімей. Виготовлені соціальні паспорта на дітей
інвалідів.
Сільська рада виділяє кошти на потреби фельдшерського пункту.
На виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини»
Красногірською 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.
Поряд з цим, у ході перевірки виявлено ряд недоліків, які потребують
невідкладного вирішення.
Не відслідковується рух контрольних документів та стан їх виконання.
Адміністративна комісія, яка створена при виконавчому комітеті сільської
ради, не працює, відсутні плани роботи та матеріали засідань.
Не виконано планові завдання за січень – грудень 2018 р. земельного
податку з юридичних осіб (94,2 відсотків виконання), орендної плати з
юридичних осіб (90,8 відсотків виконання), земельного податку з фізичних осіб
(96,8 відсотків виконання), допущено податковий борг фізичними особами по
земельному податку в загальній сумі 19766,0 грн., не в повному обсязі залучено
до декларування фізичні особи, які обробляють самостійно земельні частки
(паї).
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На території сільської ради відсутня
оновлена
містобудівна
документація (генеральні плани та плани зонування населених пунктів с.
Красногірка та
с. Манжурка).
Схема санітарної очистки населеного пункту Красногірською сільською
радою не розроблена. Моніторинг якості питної води, що подається населенню,
проводиться недостатньо.
Є значні недоліки у стані військового обліку військовозобов’язаних та
призовників,
мобілізаційної
підготовки,
готовності
пункту
збору
Красногірської 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 лютого 2019 року № 5:
1. Визнати роботу виконавчого комітету Красногірської сільської ради по
виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади, визначених
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», задовільною.
2. Рекомендувати Красногірському сільському голові Мамонтову С.В.:
акт про результати перевірки діяльності виконкому Красногірської
сільської ради щодо здійснення делегованих повноважень органів виконавчої
влади розглянути на черговому засіданні виконавчого комітету та сесії
Красногірської 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 Красногірської сільської ради та
затвердження конкретних заходів до 22 березня 2019 року, про проведену
роботу по усуненню недоліків та зауважень - до 22 травня 2019 року.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Лужанську Л.В.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

