ЩАСЛИВЦЕВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
19.01.2017 р.

№1

Про виконання бюджету
сільської ради за 2016 рік
Заслухавши інформацію головного бухгалтера Щасливцевської
сільської ради Слойкової Н.М. про виконання бюджету Щасливцевської
сільської ради на 2016 рік., керуючись п. « а» п/п1 ст.28 Закону України «
Про місцеве самоврядування в Україні» виконком Щасливцевської сільської
ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію головного бухгалтера сільської ради Слойкової Н.М. про
виконання бюджету Щасливцевської сільської ради за 2016 рік прийняти до
відома ( інформація додається).
2. Доручити головному бухгалтеру надати звіт про виконання сільського
бюджету для затвердження на черговій сесії сільської ради.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову виконкому В.О.
Плохушко.

Сільський голова

В.О. Плохушко.

ЩАСЛИВЦЕВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
19.01.2016 р.

№2

Про виконання Програми
соціально – економічного
і культурного розвитку
сільської ради за 2016 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови В.О.
Плохушко про виконання Програми соціально – економічного та
культурного розвитку Щасливцевської сільської ради
за 2016 рік ,
керуючись ст..27 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» ,
виконком Щасливцевської сільської ради
ВИРІШИВ:
1.Інформацію про виконання Програми соціально – економічного та
культурного розвитку Щасливцевської сільської ради за 2016 рік прийняти
до відома.
2.Питання про підсумки виконання Програми соціально – економічного та
культурного розвитку Щасливцевської сільської ради за 2016 рік винести на
чергову сесію сільської ради .
3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову виконкому В.О.
Плохушко.

Сільський голова

В.О. Плохушко.

ЩАСЛИВЦЕВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
19.01.2017

№3

Про стан виконавської
дисципліни у виконавчому
комітеті Щасливцевської
сільської ради за 2016 рік
З метою організації неухильного виконання завдань, визначених
актами законодавства, доручень та розпоряджень голів державної та районної
адміністрації, доручень сільського голови, рішень сесій сільської ради та її
виконавчого комітету, запитів і звернень громадян та юридичних осіб
протягом 2016 року проведено комплекс відповідних організаційних та
практичних заходів. В виконкомі Щасливцевської сільської ради ведеться
робота з контролю за виконанням розпоряджень та доручень голів обласної
державної адміністрації, Генічеської районної державної адміністрації,
районної ради, рішень Щасливцевської сільської ради та її виконавчого
комітету, власних рішень, листів фізичних та юридичних осіб, ведеться
аналіз стану виконання документів.
Аналіз роботи із журналами вхідної та вихідної документації показує, що
працівники виконавчого комітету відповідально виконують свої службові
обов’язки, своєчасно надають відповіді на кореспонденцію.
За 2016 рік до виконкому сільської ради надійшло та зареєстровано 338
документа від вищестоящих органів і юридичних осіб, та 855 від фізичних
осіб, із них 214 контрольних.
За цей період було прийнято 630 власних документів, з яких 94 –
контрольних.
У розрізі інформації вони поділяються:
- рішень сільської ради – 349, проведено 24 засідання
- рішення виконкому сільської ради – 130, проведено 15 засідань
- розпорядження – 151.
Стосовно виконання вимог контрольної документації підтверджено, що
відповіді надаються своєчасно згідно вимог вхідного документа. Велика
кількість відповідей для прискорення документообігу надається по
електронній пошті з подальшим наданням у паперовому носію.

Аналіз стану виконавської дисципліни та виконання документів
органів влади вищого рівня засвідчив, що виконавчий комітет здійснював
заходи, спрямовані на покращення управлінської діяльності та забезпечення
реалізації громадянами конституційного права на звернення. За звітний
період зауважень до Щасливцевської сільської ради від районної державної
адміністрації щодо несвоєчасного виконання контрольних документів не
надходило.
Аналізується робота із зверненнями громадян. Вживаються заходи з
метою суттєвого покращення роботи із зверненнями громадян. Але не
зважаючи на ряд вжитих організаційних та методичних заходів, спрямованих
на удосконалення контролю за виконанням документів ще не вдається
суттєво посилити контроль за якісним виконанням вимог документів. Є
порушення термінів виконання вхідних контрольних документів та не було
забезпечено належне виконання завдань.
Враховуючи вищезазначене, з метою покращення виконавської
дисципліни і посилення персональної відповідальності працівників
Щасливцевської
сільської ради по реалізації виконання контрольних
завдань, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет
В И Р І Ш И В:
1. Визнати роботу виконавчого комітету сільської ради з питань
виконавської дисципліни по реалізації вимог контрольних документів у 2016
року задовільною.
2. Вказати посадовим особам та працівникам сільської ради:
- щодо посилення контролю над своєчасним наданням матеріалів по
виконанню контрольних документів, не порушувати термінів реагування;
- забезпечити виконання вимог Закону України « Про доступ до публічної
інформації»;
- про їх персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни.
3. У разі виявлення фактів порушень виконавської дисципліни,
неналежного реагування діловоду Клименок М.О. ставити до відома
сільського голову та заступника сільського голови з питань дії виконкому
про посадових осіб та працівників сільської ради, з вини яких не
забезпечується якісне виконання встановлених завдань.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
сільського голови з питань дії виконкому Бородіну О.П.

Сільський голова

В.О. Плохушко

ЩАСЛИВЦЕВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
19.01.2017 р.
№4
Про внесення змін до положення
про комісію з питань надання одноразової
грошової допомоги громадянам,які проживають
на території Щасливцевської сільської ради
Заслухавши інформацію заступника сільського голови з питань
діяльності виконавчого комітету О.П.Бородіну про необхідність внесення
змін до «Положення про комісію з питань надання одноразової грошової
допомоги громадянам, які проживають на території
Щасливцевської
сільської ради» при виконавчому комітеті Щасливцевської сільської ради,
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,
виконавчий комітет сільської ради
ВИРІШИВ:
1.Внести зміни до Положення про комісію з питань надання одноразової
грошової допомоги громадянам, які проживають на території
Щасливцевської сільської ради:
В пункті 3.4 слова «Комісія приймає рішення про надання допомоги у
розмірі, що не перевищує 1000 грн.» замінити словами «Комісія приймає
рішення про надання допомоги у розмірі, що не перевищує 3000 грн.» та
викласти в новій редакції.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського
голови з питань дії виконкому Бородіну О.П.

Сільський голова

В. О Плохушко

19.01.2016 р.

ЩАСЛИВЦЕВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№6

Про обговорення та винесення
пропозицій щодо туристичного бренду
Арабатської стрілки, презентованого
організацією «Аґрус»
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови В.О.
Плохушко про презентований туристичний бренд Арабатської стрілки,
30.12.2016 року в Генічеській районній раді, організацією «Аґрус», керівник
О.Чорнобривцева, розроблений брендинговим агентством «GRADES»,
керуючись ст..27 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» ,
виконком Щасливцевської сільської ради
ВИРІШИВ:
1.Створити комісію з представників громади, приватних підприємців,
громадських організацій та ін. по підготовці Положення про розробку
графічного символу Арабатської Стрілки,
як одного із складових
майбутнього бренду.
2.Розмістити оголошення в засобах масової інформації про створення комісії
по підготовці Положення про розробку графічного символу Арабатської
Стрілки, як одного із складових майбутнього бренду. Термін прийняття заяв
визначити до 09.02.2017 року.
3.Звернутися з пропозицією щодо участі в роботі комісії до Виконавчого
комітету Стрілківської сільської ради.
4.Звернутися з листом до Херсонської обласної адміністрації, Херсонської
обласної ради, Генічеського районної адміністрації, Генічеської районної
ради про початок роботи над розробкою туристичного бренду Арабатської
Стрілки.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову виконкому В.О.
Плохушко.

Сільський голова

В.О. Плохушко.

ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ
що розглядались на засіданні виконкому
19.01.2017 р.
№
з/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Найменування рішень

№ , дата прийняття Стор.
рішення
Про виконання бюджету сільської ради за 2016 № 1 від 19.01.2017
рік.
Про виконання Програми соціально – № 2 від 19.01.2017
економічного і культурного розвитку сільської
ради за 2016 рік.
Про стан виконавчої дисципліни у виконавчому № 3 від 19.01.2017
комітеті Щасливцевської сільської ради за 2016
рік.
Про внесення змін до положення про комісію з № 4 від 19.01.2017
питань надання одноразової грошової допомоги
громадянам, які проживають на території
Щасливцевської сільської ради.
Про надання одноразової грошової допомоги № 5 від 19.01.2017
громадянам, які проживають на території
Щасливцевської сільської ради.
Про обговорення та винесення пропозицій щодо № 6 від 19.01.2017
туристичного бренду Арабатської стрілки,
презентованого організацією «Аґрус»

7.

Про скасування п.1, 2 рішення виконавчого
комітету № 90 від 15.09.2016р. «Про надання
дозволу на розробку схеми благоустрою гр..
/////////////////

№ 7 від 19.01.2017

8.

Про погодження детального плану території
кварталу між вулицями Будівельна, вул.
Амбулаторна та вул. Шевченко в селі
Щасливцеве, Генічеського району, Херсонської
області.

№ 8 від 19.01.2017

9.

Про можливість розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності.

№ 9 від 19.01.2017

ЩАСЛИВЦЕВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№5
19.01.2017
Про надання одноразової
грошової допомоги громадянам,
які проживають на території
Щасливцевської сільської ради.
Розглянувши заяви громадян щодо надання матеріальної допомоги в
зв'язку з тяжким матеріальним становищем та на лікування, акти обстеження
матеріально - побутових умов, відповідно до ст. 28, п. 1 ст. 34 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконком Щасливцевської
сільської ради
ВИРІШИВ:
1.Надати матеріальну допомогу з бюджетних коштів наступним громадянам:
1.1……………………… що мешкає за адресою: : ………………….
1.2.………………….що мешкає за адресою: : …………………у сумі 800 грн.
1.3. …………………, що мешкає за адресою: :……………….. у сумі 800грн.
1.4 …………………..що мешкає за адресою: ………………….у сумі 600 грн.
1.5…………………., що мешкає за адресою: : ………………….у сумі 1200
грн.
1.6……………………, що мешкає за адресою: …………………………у сумі
600 грн.
1.7. ……………………..що мешкає за адресою: : ………………., у сумі 1000
грн.
1.8……………………….., що мешкає за адресою: : ……………………., у
сумі 700 грн.
1.9………………………. , що мешкає за адресою: : ……………………., у
сумі 800 грн.
2.Надати матеріальну допомогу на поховання учасника бойових дій,
………………., що мешкає …………………. у сумі 1500 грн.
3.Надати матеріальну допомогу громадянам, які відзначають ювілейну дату
народження:
3.1………………………. у сумі 150 грн .
3.2................................... сумі 200 грн .
3.3………………………..у сумі 150 грн
3.4………………………..у сумі 250 грн
3.5………………………...01.1927 р.н. у сумі 300 грн

3.6……………… у сумі 400 грн.
3.7………………………….. у сумі 350 грн.
3.8……………………….. у сумі 150 грн.
3.9………………………... у сумі 300 грн.
3.10………………………….. у сумі 300 грн.
3.11………………………… у сумі 150 грн.
3.12………………………….. у сумі 100 грн.
4. Надати матеріальну допомогу громадянам, до Дня воїнів - інтернаціоналістів
у сумі: 300 грн.
4.1………………………
4.2………………………..
4.3……………………….
4.4. …………………………….
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського
голови з питань дії виконкому Бородіну О.П.

Сільський голова

В. О Плохушко

