Звіт сільського голови Іванівської сільської ради
про стан виконання повноважень, делегованих Барвінківською районною
державною адміністрацією за 2017 рік
Виконком Іванівської сільської ради в своїй діяльності керується Законом
України „Про місцеве самоврядування в Україні", Указами і дорученнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів
обласної і районної державних адміністрацій щодо забезпечення сталого соціальноекономічного розвитку території.
Відповідно до частини 4 статті 143 Конституції України, п.6 ст.42 та п.2 ст. 76
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання постанови
Кабінету Міністрів України № 339 від 09.03.99 на постійному контролі виконавчого
комітету знаходяться статті з 27 по 38 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні” щодо повноважень делегованих Барвінківською районною державною
адміністрацією Іванівській сільській раді.
Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного
розвитку, планування та обліку.
Відповідно до частини 3 пункту б) цієї статті сільська рада здійснює статистичний облік громадян, які постійно, або тимчасово проживають на території сі льради.
До складу Іванівської сільської ради входить сім населених пунктів:
Всього на 01.01.2018 року

Назва сільського населеного пункту

господарств (одиниць) Перебуває на реєстраціному
обліку (осіб)

с.Іванівка
с.Велика Андріївка
с.Високе
с.Семиланне
с.Ставкова Балка
с.Червона Поляна
с.Червоне
ВСЬОГО:

201
28
46
10
11
121
74
491

528
71
98
27
24
331
142
1246

Відповідно частини 4 пункту б) сільська рада проводить реєстрацію та зняття
з реєстрації місця проживання громадян.
Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін.
Особливе місце в роботі сільської ради займає питання
виконання
доходної частини бюджету.
За 2018 рік доходна частина сільського бюджету виконана:
по загальному фонду на % по спеціальному фонду на
%
Видаткову частину бюджету по загальному фонду виконано на
%.
Видаткову частину бюджету по спеціальному фонду виконано на
%.

Плата за землю - це головне дохідне джерело сільського бюджету.
Основними платниками цього виду податку є такі підприємства: ТОВ «Краєвид
Агро», СТОВ Агрофірма «Барвінківська», ТОВ АФ «Подолівська», ПОСП «Мрія»,
ПОСП «Рубас», ФГ «Ера», «Еквіт», «Вектор Плюс», «Подолянка», «Щолок », фізичні особи, які заключили договір -5 чоловік та фізичні особи, які самостійно
обробляють земельні ділянки паї – 490 чоловік.
Орендна плата за використання земель державної власності від орендарів надходить вчасно згідно договорів оренди.
Питання виконання бюджету знаходиться на постійному контролі виконавчого комітету сільської ради.
Стаття 29. Повноваження щодо управління комунальною власністю.
В червні місяці 2017 року погоджено кандидатуру на завідуючу Іванівським
ДНЗ.
Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства,
побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку.
Населення сільської ради обслуговують 4 магазини. Крім того приватними
підприємцями Цибуля Віра Миколаївна. Порошенко Микола Іванович, Кохан
Олександр Ярославович , здійснюється виїзна торгівля в села Велика Андріївка,
Високе, Семиланне, Ставкова Балка, Іванівка, Червона Поляна.
В магазинах задовільний асортимент товарів промислової та продуктової
груп. Хліб завозиться
три рази на тиждень. Нарікань на роботу продавців щодо
якості обслуговування, режиму роботи з боку жителів сіл немає.
Забезпечують зв’язок - поштове відділення с.Іванівка та пересувні поштові
відділення сіл Червоне та Червона Поляна, які обслуговують жителів сільської
ради та автоматизована телефонна станція.
У рамках щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля»
здійснюються певні заходи з повної ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ
побутових та інших відходів, прибирання та приведення в належний санітарний
стан прибудинкових територій, парків, дитячих, спортивних та господарських майданчиків, кладовищ, братських могил, вулиць, доріг, тротуарів та зупинок транспорту.
Підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, населенням утримуються в належному санітарному стані закріплені за підприємствами,
установами та організаціями, незалежно від форм власності та господарювання, території, що підлягають санітарному очищенню.
Стаття 31. Повноваження в галузі будівництва.
В серпні місяці в селі Іванівка збудована свердловина, а жовтні місяці
завершено встановлення вуличного освітлення.
Статтею 32. Повноваження в сфері охорони здоров’я, освіти, культури,
фізкультури і спорту.
Медичне обслуговування населення на території сільської ради здійснює
комунальний заклад охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Барвінківського району»:
- Амбулаторія загальної практики сімейної медицини\АЗПСМ\ с.Іванівка
- Фельдшерський пункт с.Червоне

- Фельдшерський пункт с. Червона Поляна
- Фельдшерський пункт с.Велика Андріївка
На даний час медичні установи повністю укомплектовані кадрами.
Приміщення відремонтовані. Забезпечені холодильними установками та лікарськими препаратами.
За 2017 рік з сільського бюджету виділено фінансову допомогу
- КЗОЗ „Центр первинної медико-санітарної допомоги населенню Барвінківського району” в сумі 80000 грн. на виконання програми „Удосконалення медичної допомоги населенню Барвінківського району на засадах сімейної медицини ”:
для придбання: туберкуліну 4500 грн., медикаментів 15000 грн., вугілля
45000грн., паливно -мастильних матеріалів 7000 грн., рукомийника
1000грн ., для провірки димоходів 1500 грн., для заміни вхідних дверей в
ФП с.Червона Поляна 6000 грн.
- КЗОЗ « Барвінківська центральна районна лікарня» в сумі 3000 грн.на виконання районної Програми «Надання невідкладної медичної допомоги
населенню Барвінківського районуна 2017-2018 роки»: на придбання
запасних частин для ремонту спеціалізованого санітарного транспорту
- Барвінківській районній організації ветеранів України 5000 грн., для ведення статутної діяльності
- Відділу освіти Барвінківської райдержадміністраціїї в сумі 79400 грн. на
виконання районної Програми «Розвиток загальноосвітніх навчальних
закладів Барвінківського району на 2015- 2019 роки»: на організацію гарячого харчування 1- 4 класів 70400 грн, на оплату праці за проведення системи опалення в Іванівській ЗОШ 9000 грн.
- Управлінню соціального захисту населення Барвінківської райдержадміністрації в сумі 26000 грн., на виконання «Програми соціального розвитку населення Барвінківського району на 2013-2017 роки»:
компенсація за пільговий проїзд залізничним транспортом 2000 грн.
компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом 20000грн
для проведення заходів Барвінківській районній організації ветеранів
України 2000 грн.
на фінансову підтримку Барвінківській районній спілці інвалідів 2000 грн.
- Барвінківському сектору ГУ Державної служби України з надзвичайних
ситуацій в Харківській області в сум 5000 грн., на виконання районної Програми «Цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки в Барвінківському районі», на придбання пожежних рукавів 5000 грн
Освіта. На території сільської ради функціонують заклади освіти: Іванівський
ДНЗ \ясла садок\ (кількість вихованців – 16 чол.); Іванівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
( кількість учнів 70 чол.)
Всі діти охоплені навчанням . Це питання знаходиться на контролі виконкому.
Діти молодших класів та діти пільгового контингенту забезпечені гарячим харчуванням. На ці цілі передана до районного бюджету субвенція в сумі 70400 грн.
Підручниками учні забезпечені на 100%.
Організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх знаходиться під постійним контролем виконавчого комітету сільської ради. Проводяться
рейди „Урок” з метою виявлення неповнолітніх дітей, які схильні до бродяжництва.

Забезпечено координацію дій та взаємне інформування з питань дитячої бездоглядності всіх органів і служб, причетних до роботи з неповнолітніми.
Заклади культури. На території сільської ради працюють: будинок культури
в селі Іванівка , сільський клуб в селі Червона Поляна та 2 сільських бібліотеки в
селах Іванівка та Червона Поляна.
За поточний період проведено 6 святкових заходів із них: день територіальної громади та відкриття стадіону в селі Іванівка, Вечір відпочинку сільського
жителя до Дня українського козацтва «Українському роду нема переводу» в селі
Червона Поляна. Кожної п’ятниці та суботи проводяться дискотеки. До участі в
проведенні свят залучаються школярі, молодь .
В вересні місяці поточного року в рамках обласного конкурсу міні –
проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє», за сприяння Харківської обласної ради реалізовано міні – проект по Іванівському СБК «Історія наші
корені, без них неможливе життя сьогодні і в майбутньому. Замінено 12 вікон на
енергозберігаючі склопакети, замінено 8 дверей на енергозберігаючі. Загальна сума
витрат 86210 грн.
Кошти обласного бюджету 43000 грн.
Кошти місцевого бюджету 38710 грн.
Кошти конкурсанта
4500 грн.
Даний проект дасть змогу в покращених умовах проводити масові заходи для
жителів Іванівської сільської ради.
Фізкультура і спорт: В липні місяці 2017 року відновлено роботу стадіону в с.Іванівка. Створена футбольна команда Іванівської сільської ради. На відновлення
стадіону витрачено 150000 грн.
На території сільської ради встановлено 3 ігрових майданчики: в селі Іванівка по
вулиці Миру та вулиці Гагаріна та в селі Червона Поляна по вулиці Центральній.
Витрачено коштів 37636 грн.
За рахунок субвенції з районного бюджету в сумі 25000 грн. на стадіоні села
Іванівка встановлено спортивний комплекс.
Стаття 33. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища.
На території Іванівської сільської ради нараховується всього 16978.10 га
землі, в т,ч. сільськогосподарських угідь –15734.34 га, з них: ріллі –13849.32
га,
перелоги – 217.46 га.
На території Іванівської сільської ради 17 водних об’єктів загальна площа
27.3 га.
Розпайовані землі - всього по Іванівській сільській раді – 14329.67 га з них
площа розпайованих с/х угідь – 13369.50 га, площа земельних ділянок земельних
часток паїв наданих за рішенням суду – 12.05 га. Виготовлено сертифікатів - 1147 ,

отримали сертифікати 1141 громадян, державні акти на ріллю отримали 1135 чоловік.
Використання розпайованих земель:
взято в оренду 6345.15 га;
в самостійному обробітку 5845.5 га.
Визнано відумерлою спадщиною 5 земельних часток (паїв).
Земель державного резервного фонду на території Іванівської сільської ради
1057.5 га: із них передано в оренду 665.53 га , державні акти ОСГ 141.45 га,
по рішенню суду розпайовано 112.05 га, не надані у користування сінокоси та
пасовища 67.4 га, земля в обробітку без правовстановлюючих документів 69 га.
(ФО Воронов 44.8 га, ФО Гут 24.2)
Земель запасу - 983.8 га, в тому числі передано в оренду 415.7 г., виготовлено держактів ОСГ 197.67 га, в постійному користуванні 91.9 га, не придатні
для використання 51.5 га, земля в обробітку без правовстановлюючих документів
35.2 га ( ФГ Несміян), пасовища не надані у користування 191.8 га.
Виготовлення державних актів: на землі житлової забудови та для ведення
особистого селянського господарства в межах населених пунктів виготовлено 104
державних акти.
Робота землевпорядника с/р, боротьба з бур’янами, очистка лісосмуг
Спеціалісти сільської ради забезпечують проведення на території ради
земельної реформи на роздержавлення і приватизацію земель, створення умов для
рівноправного розвитку різних форм власності на землю.
Здійснюють контроль за використаням та охороною земель, додержанням
землевласниками та землекористувачами земельного законодавства, встановленого
режиму використання земельних ділянок відповідно до цільового призначення та
умов надання.
Здійснюють облік та контроль за сплатою власниками земельних ділянок та
землекористувачами плати за землю.
Ведуть облік і звітність, як державну так і відомчу, у сфері регулювання
земельних відносин. Надають довідки фізичним та юридичними особам про
наявність земельних ділянок та їх розмір.
Несуть відповідальність і здійснюють контроль за узгодженням та проведення
робіт з охорони зон кабельних ліній електрозв’язку.
Проводять зміни в книгах
погосподарського обліку, складають звіти в
управління статистики по даному розділу.
Проводять обстеження території сільської ради на предмет виявлення карантинних
бур»янів, здійснюють контроль за своєчасною боротьбою землевласників з
карантинними бур»янами.
На території сільської ради постійно ведеться боротьба з бур’янами, обкошуються узбіччя доріг, вулиць, прибудинкові території, території установ та організацій.
Стан вирішення земельних спорів
Земельні спори вирішуються на земельній комісії по мірі надходження заяв.
Робота з власниками земельних паїв
З власниками земельних паїв, які самостійно їх обробляють, проводиться
робота по своєчасній сплаті земельного податку та податку на прибуток з фізичних
осіб, здійснюється контроль за використанням та охороною земель, додержанням
земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок
відповідно до цільового призначення.

Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення.
На території сільської ради проживають громадяни пільгових категорій:
- учасники Великої Вітчизняної війни 1 чол.;
- учасники бойових дій 14 чол.;
- воїни інтернаціоналісти 3 чол.;
- мати загиблого воїна інтернаціоналіста 1 чол.;
- учасники ліквідації Чорнорбильської АЕС 11 чол;
- громадяни, що постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС 4 чол .;
- діти війни 121 чол.
Одиноких та одиноко проживающих громадян обслуговує соціальний працівник районного територіального центру Тюріна Т.Г.
Відповідно до Програми соціального захисту населення надається матеріальна допомога громадянам на поховання та лікування.
За 2017 рік виплачено матеріальної допомоги в сумі 27500 грн.
Стаття 35. Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності на
території сільської ради не реалізується через відсутність таких відносин.
Стаття 36. Повноваження в галузі оборонної роботи.
Сільська рада сприяє у своєчасному забезпеченні призовників до
військомату та призову громадян на строкову військову службу. У 2017 році по
сільській раді призову підлягало 18 чоловік.
Проходження приписки молоді в райвійськкоматі та проходження медогляду
призовниками проводиться на належному рівні. Спеціалістом сільської ради було
забезпечено своєчасне оповіщення і явку призовників на медичну призовну комісію.
Стаття 38. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.
За 2017 рік до сільської ради надійшло 50 звернення громадян, із них колективних 2. За цей період зі зверненнями зверталися: пенсіонери 19 осіб, безробітні
– 15 осіб, робочі – 7 осіб,службовці 5 осіб, багатодітна 1особа, мати загиблого 1
особа, учасник АТО 1 особа, мати героїня 1 особа. На контролі питань немає.
У зверненнях громадян порушувались питання:
земельні, комунальної власності та інші.

соціального

захисту,

Нотаріальні дії в сільській раді вчиняє секретар сільської ради, на якого рішенням сільської ради покладено відповідальність за вчинення цих дій. Перелік нотаріальних дій, що вчиняються сільською радою визначено ст.37 Закону України «Про
нотаріат» (3425-12)
Секретарем сільської ради за 2017 рік вчинено 125 нотаріальних дій, з них
посвідчено довіреності – 60 , посвідчення заповіту -7 , засвідчено справжність підпису – 20, видано дублікатів 3, посвідчено вірність копій 35. Стягнуто державного
мита 47 грн. 77 коп.
Виконком сільської ради проводить реєстрацію актів цивільного стану.
За 2017 рік зареєстровано 25 актів.

Створено належні умови для роботи дільничного інспектора Барвінківського
відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУ НП в Харківській області.
При виконавчому комітеті сільської ради створена адміністративна комісія,
комісія по справах неповнолітніх.
Виконкомом сільської ради розглядаються протоколи про адміністративні
правопорушення відповідно до частини 1 статті 197 та 198 Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Постанови КМ України від 02 березня 2016
року «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі
органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»
За 2017 рік складено 27 протоколи про адмінправопорушення та накладено
адмінстягнення у вигляді попереджень - 27.
При сільській раді діє 4 постійні комісії:
- комісія з питань планування, фінансування бюджету та соціальних питань;
- комісія з питань сільського господарства та земельної реформи;
- комісія з питань депутатської етики, діяльності та правопорядку;
- комісія з питань освіти, культури та дозвілля молоді;
Комісії попередньо розглядають проекти цільових програм, звіти про виконання програм і бюджету, інші питання, які виносяться на розгляд сесій сільської ради,
виступають на сесіях ради з доповідями.
За 2017 проведено 13 пленарних засідань сесій сільської ради. Питання, які
піднімалися на сесії – це питання, що стосуються затвердження звіту про виконання
сільського бюджету, внесення змін до сільського бюджету, внесення змін до
затверджених Програм та Положень про плату за землю, про податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, про плату єдиного податку , про транспортний податок, про присвоєння звання Почесний громадянин села, про будівництво свердловини в селі Іванівка, про роботу дільничного інспектора, про організацію проведення громадських оплачуваних робіт, про роботу постійних комісій,
земельні питання та інші. Всього розглянуто 147 питань
На сесіях сільської ради затверджено програми:
- Програма соціального захисту населення Іванівської сільської ради Барвінків
ського району Харківської області на 2016-2020 роки
- Комплексна Програма розвитку території Іванівської сільської ради
Барвінківського району Харківської області на 2016-2020 роки.
- Програма розробки (оновлення) містобудівної документації Іванівської сільської ради Барвінківського району Харківської області на 2017-2020 роки
- Програма благоустрою Іванівської сільської ради Барвінківського району
Харківської області на 2016-2020 роки
- Програма розвитку житлово-комунального господарства
Іванівської сільської ради Барвінківського району Харківської області
на 2016-2020 роки\
- Програма культурного розвитку Іванівської сільської ради Барвінківсько району Харківської області Барвінківського району Харківської області на
2017 -2020 роки
- Програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних
областях України та членів їх сімей, які зареєстровані на території Іванівської сільської ради на 2017-2018 роки.

- Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Іванівської
сільської ради Барвінківського району Харківської області на 2016 – 2020
роки.
Проведено 12 засідань виконавчого комітету.
Розглядалися питання:
- Про затвердження об»єктів сільської ради для застосування праці засуджених, які відбувають покарання у вигляді громадських робіт, про роботу комісії
у справах неповнолітніх, про роботу із зверненнями громадян, про проведення
всеукраїнської акції «За чисте довкілля», про роботу ДНЗ \ ясла – садок \ , про
роботу закладів культури та бібліотек на території сільської ради, про літній відпочинок дітей у період літніх канікул, про підготовку організацій і установ сільської ради до роботи в осінньо - зимовий період, про підготовку ЗОШ І-ІІІ
ступенів до нового навчального року, про затвердження заходів протипожежної
безпеки в осіньо-зимовий період та інше. Всього розглянуто 50 питань.
Діловодство в сільській раді ведеться згідно номенклатури справ, погодженої експертною комісією Іванівської сільської ради від 10.01.2013 року та
експертно-перевірною комісією Державного архіву Харківської області від
22.02.2013 року.
Працівниками сільської ради приведено справи у відповідність до
затвердженої номенклатури.
Справи ведуться згідно з функціональними
обов’язками відповідно до затвердженої номенклатури. Забезпечено збереження
справ на робочому місці. Архів упорядкований по 2016 рік включно.
З 2014 року трудовий архів передано до сільської ради.
Відповідальність за збереження ділової документації в архіві сільської ради
покладено на секретаря сільської ради.
Сільський голова

В.М.Задніпровський

