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Додаток 1
до рішення № 686 
від 27.11.2013 р.

ЗВІТ
Воловецького селищного голови 
про роботу виконавчого комітету селищної ради 
за 2013 рік 

Шановні депутати!
Представляю вашій увазі звіт про роботу селищної ради та виконавчого комітету за період з листопада 2012 року по жовтень 2013 року.
Для початку коротко про роботу селищної ради.
За вказаний період за вашої активної участі проведено 10 сесій ради з яких 5 планових, 5 позапланових.  Деякі з них були непростими, але в цілому робота продуктивна. Вами прийнято 233 рішення! Крім того всі питання ще до сесій розглядаються на засіданнях постійних депутатських комісій відповідно до напрямків роботи.
Короткий підсумковий аналіз прийнятих рішень сесій селищної ради:
а) про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, з них:
	для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд – 12 рішень.

для ведення особистого селянського господарства – 47 рішення
б) про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою, щодо відведення у власність на загальну площу, з них:
	для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд – 45 рішень;

для ведення особистого селянського господарства – 60 рішень;
для індивідуального гаражного будівництва – 24 рішення;
для ведення садівництва – 3 рішення.
В оренду відведено – 0,5171 га (5 рішень).
В постійне користування –0,74 га (2 рішення).
Вилучено (за згодою) земельних ділянок 0,22 га (9 осіб). 
Продано у власність земельних ділянок  площею 0,2289 га на суму 135046,32 грн.

Більш детально зупинюся на аналізі роботи виконкому.
За цей же період проведено 19 засідань виконкому, з яких 13 планових та 6 позапланових, прийнято 204 рішення виконкому.
Перерахувати всі рішення, забракне часу, а згрупованими за напрямами вони виглядають так:
	надано 20 дозволів на газифікацію будинків;
	надано 6 дозволів на видачу свідоцтва на право власності на квартири, житлові будинки, господарські споруди, гаражі;

надано 12 дозволів на розміщення реклами;
	надано 13 дозволів на розміщення тимчасових споруд;

погоджено 1 режим роботи торгівельного закладу;
	присвоєно адресні номеру новобудовам 15 рішень;
	 45 громадянам надано статус особи гірського населеного пункту;
	подано 3 клопотання щодо представлення багатодітних матерів до почесного звання «Мати-героїня»;
	прийнято 33 рішення щодо передачі у власність громадян селища державного майна (приватизація квартир)
прийнято на збереження до архіву документи 2-х збанкрутілих підприємств ПП «Інтеркарпати» та Воловецького ВУЖКГ;
	надано 1 дозвіл на розроблення детального планування територій;
	надано 5 рішень про видачу вихідних даних на реконструкцію власних приміщень;
	та інші.

Керівництво і спеціалісти адмінапарату селищної ради постійно працюють із зверненнями громадян. Так за 10 місяців 2013 року до селищної ради звернулось 4348 громадян, в т.ч. з письмовими зверненнями – 653 особи, на особистих прийомах – 471 особа, за довідками – 3224 особи. По всіх зверненнях прийнято відповідні рішення, дано відповіді та видано довідки.
Основними питаннями у зверненнях громадян залишаються питання: які виникають при переоформленні права власності на майно, приватизації земельних ділянок, надання дозволів на будівництво та перебудову, узаконення самовільно побудованих об’єктів, зрізування аварійних дерев.
Значною є і кількість виданих довідок, так у 2013 році видано 3224 довідки, що в середньому становить 15 довідок щодня! 
Всього обстежено на наявність поголів’я овець 62 дворогосподарства, в т.ч. 45 - в смт. Воловець та 17 - в с. Канора.
Обстежувалися дворогосподарства на наявність телят для оформлення субсидій.
Проводилися обстеження та складалися акти про умови проживання громадян.
Як бачите, навіть цифри сухої статистики свідчать про напружену роботу всіх структурних підрозділів селищної ради.
Крім того створюються комісії в складі депутатів, членів виконкому, спеціалістів селищної ради, запрошених спеціалістів з інших структур, які виїжджають на місця для вирішення тих чи інших питань громадського життя: обстеження умов проживання громадян, спірні ситуації між громадянами і т.д.
Працює постійна комісія по зрізуванню аварійних дерев, адміністративна комісія, про результати роботи якої буде сказано нижче.
Виконком і адмінапарат протягом звітного періоду спрямовували основну роботу на виконання затвердженої вами «Середньострокової програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Воловецької селищної ради на 2013-15 роки». Аналізуючи виконання Програми можна сказати, що забезпечується реалізація значної частини передбачених нею заходів, в першу чергу тих, на які Вами спрямовано кошти. 
У відповідності з повноваженнями в сфері соціально-економічного і культурного розвитку, згідно ст. 27 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та затвердженої Програми виконано такі заходи:
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію (ПКД) на реконструкцію даху по вул. Пушкіна, 9 і ця реконструкція ведеться.
	Виготовлено ПКД на капремонт м’яких покрівель будинків по вул. Карпатська, 72, вул. Фабрична, 9 та Фабрична, 25. По двох перших будинках роботи майже завершено, затримка лише по причині не проходження коштів.

Поновлено ПКД на капремонт димовентканалів будинків по Карпатська, 56 та вул. Пушкіна, 1. По вул. Карпатській, 56 роботи вже завершено;
	Виготовлено ПКД на капремонт вулиць Борканюка, Фабрична, Шевченка однак ці роботи не оплачено по причині не проходження коштів.
	Виготовлено ПКД на капремонт адміністративної будівлі селищної ради.
	Розпочато роботи по виготовленню ПКД на капремонт дитячого садка № 2.
	Також розпочато роботи по виготовленню ПКД на укріплення берегів річки Волівчик в 4-х місцях.
	Завершено роботи по відведенню водоохоронних смуг вздовж річок в смт. Воловець.
	Продовжуються роботи по інвентаризації землі, багато хто з вас мав можливість вивчати проект і висловлювати свої зауваження.
Виконуючи повноваження в галузі житлово-комунального господарства, відповідно до ст. 30 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком значну увагу приділяв благоустрою та санітарній очистці селища.
На виконання прийнятих рішень проведено сезонні весняну та осінню санітарні очистки. Протягом року контролюється санітарний стан території. Зобов’язано керівників підприємств забезпечити належний санітарний стан прилеглих і прибудинкових територій, припинено функціонування багатьох несанкціонованих сміттєзвлищ. Однак треба відмітити, що припинено їх тимчасово, тому що з впертою постійністю з’являються нові, на ліквідацію яких затрачуються значні кошти, котрі можна було б витратити з більшою користю для громади. Мусимо констатувати, що остаточно вирішити дане питання без вашої роз’яснювальної роботи серед своїх виборців неможливе. Тому прошу вас всіх долучитися до цього.
В даному напрямку виконано наступні роботи:
проведено зрізку аварійно небезпечних дерев та обрізання дерев і кущів, очистка бордюр;
	продовжується важлива робота по благоустрою кладовищ;
	проведено озеленення на площі та вздовж по вул. Карпатській;
	за активної і безпосередньої участі деяких депутатів та членів виконкому (за що їм велика дяка від громади) продовжуються роботи по відновленню, вуличне освітлення та ремонту вже встановленого, яке інтенсивно почало виходити з ладу після виконання приписів РЕМ згідно нових Правил;
	відновлено роботу обох насосів каналізаційно-насосної станції по вул. Дружби;
	є домовленість про проектування сучасної автоматичної КНС, роботи не розпочато лише у зв’язку з не проходженням коштів через казначейство;
ведуться переговори про розробленню стратегічного плану оптимізації водозабезпечення селища;
	налагоджено роботу водонапірного насосу по вул. Молодіжній, однак це лише часткове вирішення проблеми мешканців, необхідно виділити кошти на заміну другого насосу, ремонт якого по коштам неефективний;
	завершено реконструкцію знесеного буревієм даху водоочисних споруд;
	для зменшення каламутності води під час дощів проведено роботи по задіянню другого накопичувального резервуару водоочисних споруд;
	виконуються роботи по ремонту освітлення в під’їздах житлових будинків, однак це мав би робити РЕМ, або платити за роботу;
	коштом обленерго здійснено реконструкцію освітлення в будинках по вул. Шевченка, 1 та вул. Карпатська, 33;
в черговий раз проведена вся необхідна робота для зменшення плати за електрику мешканцями будинків Шевченка, 1 та Карпатська, 25, 33, 40;
	ведеться постійна робота по чистці та ремонту будинкової і прибудинкової каналізації, в чотирьох місцях коштом комунального замінено пошкоджені ділянки труб;
в будинку по вул. Шевченка, 1 замінено пошкоджену ділянку водопроводу;
виготовлено інвентарну справу на будинок по вул. Шевченка, 1, проведено весь комплекс підготовчих робіт і успішно йде приватизація мешканцями житла (вже приватизовано 30 квартир із 68-ми).

Організація оплачуваних громадських робіт:
Чітко налагоджено співпрацю з центром зайнятості, активно і максимально використовується можливість залучення коштів та працівників за рахунок громадських робіт, за 10 місяців 2013 року відпрацьовано 1640 людино/годин (тобто 205 людино/днів). На даний час використано бюджетних коштів 9 610 грн. із запланованих 15 тис. грн.  Виконано:
	прибирання сміття по берегах річки Вича;

прибирання паркових зон та зон відпочинку;
розчищення несанкціонованих сміттєзвалищ;
підбілювання бордюр, дерев;
впорядкування придорожніх смуг;
	часткове впорядкування кладовищ.

Соціальна роботи
Фахівцем із соціальної роботи протягом року було проінспектовано 68 сімей серед яких, сім’ї які виховують дітей з обмеженими функціональними можливостями, сім’ї які виховують дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, багатодітні сім’ї. За результатами обстеження виявлено, 8 сімей, що живуть в межах достатку, 49 сімей в межах середнього достатку, а 11 сімей знаходиться поза межею бідності. Цим сім’ям надана допомога одягом та взуттям, на початку нового навчального року надано необхідні шкільні канцтовари.
Вашими рішеннями надано матеріальну допомогу:
ветеранам Великої Вітчизняної війни до ювілеїв з дня народження на суму 300 грн. (3 чол.);
інвалідам, які потребували хірургічного втручання на суму 2500 грн. (2 чол.);
	інвалідам на лікування в сумі 1500 грн. (2 чол.);
	надано грошові допомоги чорнобильцям на суму 600 грн.;
	надано грошові допомоги афганцям на суму 800 грн.
воїну-афганцю, який стояв на квартирній черзі, виділено квартиру по вул. Шевченка, 1.

Стосовно повноважень у галузі бюджету, фінансів, зумовлених статтею 28 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком намагається сприяти виконанню бюджету. За вашої підтримки затверджені, впроваджені в життя і починають давати надходження положення про рекламу та тимчасові споруди. Вами затверджене і в наступному році буде впроваджуватися складне положення по втратах за незаконне користування землею. Звіти про хід виконання місцевого бюджету розглядаються виконкомом періодично.

Поступлення до бюджету.
За 10 місяців 2013 року до загального фонду бюджету надійшло 3402728 грн. при плані надходжень 3185153 грн., що на 217575 грн. більше. Перевиконання складає 6,8 %.
У порівнянні із відповідним періодом 2012 року ріст надходжень складає 221965 грн. тобто 7,7%.
Зросли надходження насамперед по податку з доходів фізичних осіб - це 73567 грн.
Плати за землю за звітний період надійшло 811841 грн. при плані 653803 грн, що на 24,2% більше. У порівнянні з відповідним періодом 2012 року ріст складає 162719 грн. або на 25%.
Перевиконання плану доходів загального фонду досягнуто за рахунок плати за торговий патент на 16439 грн. або 18%. За спеціальне користування лісовими ресурсами яких за звітний період одержано 295583 грн. при плані 231000 грн.
Недоодержано за звітний період туристичного збору, якого надійшло всього 7243 грн. при плані 10000 грн.
Щодо надходжень спеціального фонду бюджету, то за звітний період одержано 2113781грн. Податку з власників транспортних засобів надійшло 4555 грн., за торговий патент з торгівлі нафтопродуктами 7305 грн., збору за забруднення навколишнього природного середовища – 18313 грн., за продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 135046грн., єдиного податку – 428007 грн.
Також за звітний період до спеціального фонду бюджету надійшло 1368921 грн. субвенцій з бюджетів різних рівнів для реконструкції даху водоочисних споруд, на здійснення природоохоронних заходів, на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, реконструкції даху житлового будинку по вул. Пушкіна, 9. Власні надходження бюджету склали 140351 грн. з яких плати за утримання дітей у дошкільних закладах освіти - 109264 грн., за оренду приміщень – 31087 грн.
Видатки з бюджету.
За 10 місяців 2013 року із загального фонду бюджету профінансовано видатків на суму 3143756 грн.
Основною і найбільшою складовою були видатки по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату – 2432713 грн., що складає 77% всіх витрат. Для порівняння у 2012 р. по цій статті витрачено – 2400659 грн., що складає 71%. Незначний ріст витрат відбувся за рахунок росту мінімальної заробітної плати.
Витати на спожиті енергоносії та комунальні послуги – 393160 грн., тобто 12.5 %. Інші послуги та господарські витрати – 280206 грн., тобто 9 %.
По галузі освіти (дитячі садочки) видатки за звітний період 2013 року склали – 2201268 грн., у порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зросли на 11057 грн. По органу місцевого самоврядування видатки склали – 617473 грн. По закладах культури (клуб, бібліотека с. Канора) видатки склали 95611 грн.
По благоустрою та санітарній очистці селища видатки склали – 127906 грн., що менше від попереднього року на 80556 грн. (зменшились видатки за послуги по санітарній очистці).
Допомоги на поховання виплачено 1500 грн.
На спортивні заходи використано 12950 грн. в т.ч. на підтримку ФК «Ветеран» – 1080 грн., ФК «Воловець» 10250 грн., інші спортивні заходи – 1620 грн.
Із спеціального фонду бюджету видатків проведено на 1858753 грн. Видатки установ за рахунок одержаних власних надходжень склали – 125709 грн. в т.ч. оплата за продукти харчування по дошкільних навчальних закладах – 90158 грн., оплата за використані енергоносії – 35551 грн.
Податок з власників транспортних засобів використовувався на утримання доріг у зимовий період – 8917 грн. З коштів, що надійшли за втрати сільсько- та лісогосподарського виробництва, використано 111447 грн., з яких оплачено за проведення робіт по покращенню пасовищ 80467 грн., за часткове виконання робіт по інвентаризацію земель – 16936 грн., встановлення меж прибережних захисних смуг – 14044 грн.
По природоохоронних коштах (субвенція з обласного бюджету) проведено видатків на суму 19903 грн. на роботи по впорядкуванню сміттєзвалища.
По бюджету розвитку видатки склали 527463 грн. На виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертизу та роботи по капремонту покрівель багатоповерхових житлових будинків та димовентканалів багатоповерхових житлових будинків використано 179168 грн., в т.ч. вул. Фабрична, 9 – 35654 грн., Карпатська,72 –89255 грн., Карпатська, 56 - 38904 грн., Фабрична, 25 – 8048 грн., Пушкіна, 1 – 1143 грн., на реконструкцію покрівлі житлового будинку по вул. Пушкіна, 9 – 193033 грн., на реконструкцію даху ВОС по вул. 8-Березня – 118416 грн., на техдокументацію по капремонту адмінбудинку селищної ради – 9314 грн., придбано комплект меблів для однієї групи ДНЗ №4 та електричну плиту для ДНЗ №2 на суму 19871 грн.

Що стосується юридичної складової.
Захищаючи інтереси Воловецької селищної ради взяв участь в 63 судових засіданнях по 24 справах (в т.ч. по 14 цивільних, 10 адміністративних). Із них 9 судових засідань по 3 справах в судах апеляційної інстанції. По тих судових справах у яких безпосередньо зачіпалися інтереси територіальної громади і потрібно було захищати позицію селищної ради підготовлено 2 позовні заяви, 3 апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції та 1 касаційну скаргу на рішення суду апеляційної інстанції, 7 письмових заперечень на позовні заяви. Крім цього, підготовлено та передано в суд 15 письмових аналітичних документів у яких висловлена позиція селищної ради по суті судових спорів, а також подано 8 клопотань з проханням  до суду вчинити певні процесуальні дії.
Найбільш резонансними та значимими для селищної ради судовими справами в 2013 р. були справи в яких відстоюється право власності територіальної громади на комунальне майно, а саме:
	стосовно права власності на приміщення кафе «Золота рибка» (справа знаходиться на розгляді у Вищому спеціалізованому суді України);

відносно виділення земельної ділянки та права власності на приміщення колишнього кінотеатру.
Крім цього, в 2013 р розглядувалося 6 судових справ у яких були оскаржені рішення Воловецької селищної ради по земельним питанням. Із них, 4 завершилися на користь селищної ради, по 2 рішення ще не прийняті, вони перебувають в судовому розгляді.
За результатами проведеної правової роботи направлено в відділ державної виконавчої служби 6 заяв про примусове стягнення за виконавчими листами та постановами адміністративної комісії на загальну суму 12638 грн.
В рамках юридичної допомоги населенню, депутатському корпусу, розглянуто, вироблено правові рекомендації та дано письмові відповіді на 17 письмових звернень громадян, 1 депутатський запит, 4 інформаційних запити від представників громадських організацій та 11 адвокатських запитів.
Крім того, підготовлено та направлено в державні органи організації та установи 117 листів з різних правових питань. Як правило, такі листи були наслідком вивчення та правового опрацювання певної проблеми, яка зачіпала інтереси територіальної громади. Спектр порушуваних в цих листах питань різноманітний так як і наслідки заходів вжитих за ними. Разом з тим, є цілий ряд позитивних прикладів коли таким шляхом вдавалося вирішувати важливі для територіальної громади проблеми.
Підготовлено 12 проектів документів для розгляду на сесії та виконкомі Воловецької селищної ради. Підготовлено тексти 26 договорів на розміщення на території селища об’єктів зовнішньої реклами та тимчасових споруд. Більшість із цих договорів уже підписані, від їх реалізації в селищний бюджет поступають кошти.
Забезпечено роботу в рамках чинного законодавства адмінкомісії Воловецької селищної ради. Всього, адмінкомісією в поточному році розглянуто та прийнято рішення по 12 адміністративних справах. По 9 справах, особи стосовно яких були складені адмінпротоколи, притягнені до відповідальності в т.ч. на 7 осіб накладено грошові штрафи, двом особам оголошено офіційні попередження. Одна справа закрита із оголошенням усного зауваження. Два адмінпротоколи залишені без розгляду на підставі вимог ч. 2 ст. 218 КУпАП.

Дитячі навчальні заклади
Про їхнє фінансування було сказано вище.

Житлово-комунальне господарство.
Стосовно замовленої та виготовленої ПКД і вже виконаних по них роботах, також було сказано вище.
Благоустрій селища
Стосовно фінансування санітарної очистки було сказано вище.
Проведено зрізку дерев за спонсорські кошти.
Закуплено матеріали для вуличного освітлення (світильники, лампи та інші супутні матеріали). На засіданнях сесії та виконкому селищної ради, розглядалося питання  роботи КП ВС «Водоканалсервіс», яка в цілому є задовільною.
Аналіз діяльності КП ВС «Водоканалсервіс» за 9 місяців 2013 року:
Доходи за 9 місяців без ПДВ                     - 1 млн 116,8 тис. грн.
Видатки                                                        - 1 млн 140,2 тис. грн.
Штрафні санкції                                          - 0,0 грн.
Збитки за 9 міс                                             - 23,4 тис. грн.
Нарахована з/п за 9 місяців                        - 691,3 тис. грн.
Відрахування від з/п                                   - 257,4 тис. грн.
Нарахування амортизації                            - 0,00 грн.
Плата за газ                                                   - 0,00 грн.
Плата за електроенергію                             - 86,4 тис. грн.
Плата за бензин                                            - 41,6 тис. грн.
Витрати на запчастини                                - 3,2 тис. грн.
Витрати на матеріали                                   - 13,8 тис. грн.
Інші витрати (СЕС,банк,тел.,)                     - 46,5 тис. грн.
Заборгованість перед пенсійним фондом   - 0,00 грн.
Заборгованість по прибутковому податку - 0,00 грн. 
Заборгованість по ПДВ                                - 0,00  грн.
Згідно штатного розпису налічується - 45 посад.
Фактично працює 45 чоловік, з них по дотації немає жодного.
Колектив за власною ініціативою влаштовував собі скорочений робочий день з зарплатою 75 % від штатного розпису на протязі 3-х місяців поточного року (січень, лютий, травень). Цей захід дозволив зекономити на фонді зарплати і протриматися підприємству у важкі періоди.

Делеговані повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища відповідно до п. б ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зроблено наступне:
	З 01.06. по 31.08. поточного року проведено збір земельного податку з фізичних осіб на загальну суму 19161,23 грн., з них пенсіонери – 1402 грн., не воловецька територія  3013 грн., підприємці – 6000 грн., не мешканці Воловця – 180 грн. (були надіслані листи з проханням сплатити податок, але безрезультатно), здано в банк – 8083,75 грн., всього не сплачено громадянами податку на суму – 482,25 грн.
	У відділ Держкомзему у Воловецькому районі направлялися листи, щодо дотримання вимог земельного законодавства у сфері використання земельних ділянок підприємствами та щодо дотримання норм земельного законодавства в частині обов’язків землекористувачів.
	Разом з інспекцією з контролю за використання та охороною земель здійснювалися перевірки, щодо дотримання вимог земельного законодавства.

Розглядалися земельні спори. Складалися акти, по розгляду скарг громадян, при виїзді на місце.
Погоджувалися проекти землеустрою, щодо відведення у власність, в оренду земельних ділянок та технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки різного цільового призначення.
	Відповідно до ст. 189 Земельного кодексу України Воловецькою селищною радою постійно здійснюється самоврядний контроль за використанням та охороною земель.
	Проведено роботи по підживленню пасовищ на сум.

Делеговані повноваження по військово-обліковій роботі:
1. Призов громадян України на строкову військову службу особовим складом Воловецької селищної ради проводиться відповідно керівних документів.
Призов 2013 року:
всього військовозобов’язаних………………………………… 830 осіб; 
	підлягало виклику на призовну дільницю військомату........... 152 призовника;
	з’явилося (надали підтверджуючі документи на відстрочку)..111 призовників
    з них:
	призвано на строкову військову службу .................................. 8 призовників;

надано відстрочок від призову ................................................. 42 призовникам;
передано на облік військовозобов’язаних з числа 25-и річних..25 призовників;

Всю свою роботу селищна рада і її виконком будують відповідно до нашого основного Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». В даний час, а особливо в передвиборчий період практично всі політики обіцяли місцеве самоврядування підняти на належний рівень та надати належне для виконання всіх повноважень фінансування, та як показує дійсність, це були тільки слова, реалії ж залишаються менш утішними, тому і до кінця розв’язати всі місцеві проблем на даному етапі ми не зможемо. Але обов’язково будемо робити все можливе для просування пріоритетних напрямів Програми соціально-економічного розвитку селища.
І на закінчення своєї доповіді хочу подякувати Вам, представникам громади селища, за дієву роботу і співпрацю. Я особисто і вся команда виконавчого комітету та адміністрації селищної ради будуть працювати, над тим, щоб всім нам жилось краще у нашому селищі, а саме селище виглядало приємнішим. Говорячи селище маю на увазі також і с. Канора. Від всіх Вас ми і надалі чекаємо пропозицій щодо покращення ситуації в селищі по тих чи інших напрямах роботи, адже лише спільно ми зможемо зробити максимум із наміченого.

Селищний голова                                                           В.В. Панасович











ДОДАТКИ

Звіт
військово-облікових працівниківВоловецької селищної ради 
Вячало М.М., Комар О.М. за 2013 рік
Відповідно до функціональних обов’язків військово-обліковими працівниками на протязі 2013 року проведена робота щодо персонально-первинного обліку  військовозобов’язаних і призовників проживаючих на території, яка обслуговується Воловецькою селищною радою, виклик їх до військового комісаріату, ведення мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності селищної ради, облік і бронювання військовозобов’язаних, подання табельних звітів та донесень в  військовий комісаріат, які стосуються обліку військовозобов’язаних та призовників, ведення роботи з учасниками та інвалідами великої вітчизняної війни, учасниками бойових дій, підготовка документації щодо оформлення та ведення архіву селищної ради.
           На протязі 2013 року виконано:
1. З питань мобілізаційної підготовки, мобілізаційної готовності та стану обліку і бронювання військовозобов’язаних.
	. Проведено уточнення мобілізаційного плану селищної ради (травень)

    1.2. Проведено тренування з практичного розгортання дільниці оповіщення (червень).
    1.3. Проведено заняття з адміністрацією дільниці оповіщення (щомісячно).
     1.4. Проведено заняття з працівниками апарату посилення дільниці оповіщення (червень).
     1.5. Спільно з військовим комісаріатом проведено заходи мобілізаційного тижня (щомісячно).
     1.6. Взято участь в проведенні спільного мобілізаційного тренування військового комісаріату за темою: «Управління проведенням мобілізації людських і транспортних ресурсів на території району» (лютий)
     1.7. Проведено звірку карточок первинного обліку військовозобов’язаних  з обліковими картками райвійськкомату (лютий).
     1.8. Проведено уточнення документів та списку особового складу дільниці оповіщення (щомісячно).
     1.9. Проведено уточнення картотеки військовозобов’язаних (січень-лютий).
     1.10. Проведено перевірку і уточнено номера особових рахунків погосподарських книг з картками первинного обліку (лютий)
     1.11. Знято з військового обліку військовозобов’язаних які досягли граничного віку перебування в запасі (січень).
     1.12. Знято з військового обліку військовозобов’язаних вибувших з різних причин за межі селища (постійно).
     1.13. Прийнято на облік військовозобов’язаних звільнених з лав ЗС України та прибувших з інших районів (постійно).
      1.14. Проведено уточнення карточок первинного обліку військовозобов’язаних (сімейний склад, освіта, місце проживання, місце роботи) (травень-червень).
      1.15. Відпрацьовано та подано в військовий комісаріат донесення про рух військовозобов’язаних (щомісячно).
           2. Облік призовників, військово-патріотичне виховання та допризовна підготовка.
       2.1. Провести оповіщення призовників підлягаючих черговому призову до лав Збройних сил України та інших військових формувань (вересень-листопад-2012року, березень-травень-2013 року,). Підлягало виклику - 152 призовника, викликано-111 призовника, зібрано документів та оформлено відстрочок від призову-42 призовникам, відправлено у війська - 8 призовників.
     2.2. Проведено оповіщення та забезпечено явку юнаків 1996 р.н., які підлягали приписці до призовної дільниці військового комісаріату (27 юнаків).
      2.3. Підготовлено списки юнаків 1997 р.н. які підлягають приписці до призовної дільниці. Зібрано, підготовлено та подано на них у військовий комісаріат первинно-облікові документи. (24 юнака). 
      2.4. Проводиться робота щодо агітації, відбору та прийняття громадян на військову службу за контрактом.
           3. Цивільна оборона.
      3.1. На протязі 2013 року проведена певна робота щодо реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення та територій, запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та сил реагування до дій при загрозі та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 
           4. Архів селищної ради.
В 2013 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України та положень державного архіву Закарпатської ОДА військово-обліковими працівниками відпрацьована документація та проведена певна робота щодо оформлення Трудового архіву Воловецької селищної ради. На протязі року за зверненнями громадян підготовлено та видано 6 довідок архіву.
           5. Перевірки та звітність.
      5.1. 16 жовтня 2013 року проведена перевірка селищної ради комісією Воловецької районної державної адміністрації з питань мобілізаційної підготовки, рівня мобілізаційної готовності, стану обліку і бронювання  військовозобов’язаних. Відповідно до акту Воловецька селищна рада оцінена з даних питань на «відмінно». 
      5.2. 25 жовтня 2013 року проведена перевірка селищної ради комплексною комісією Закарпатської обласної державної адміністрації з питань мобілізаційної підготовки, рівня мобілізаційної готовності, стану обліку і бронювання  військовозобов’язаних. За результатами перевірки селищна рада визнана як «готова до виконання покладених на неї завдань».
       5.3. 18 червня 2013 року проведена перевірка селищної ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами перевірки Воловецька селищна рада готова до виконання визначених питань.

З В І Т
касира Воловецької селищної ради Карпишинець Т.Я.
        Починаючи з січня місяця 2013 року щомісячно до 5 числа здається звіт до відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації відомостей про найменування нових та перейменування вулиць, присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному населеному пункті.
         Щомісячно проводиться виплата коштів по актах закупки сільськогосподарських продуктів і робиться звіт по цих виплатах.
        Проводиться виплата авансу працівникам селищної ради, а також працівникам, які працюють в установах підпорядковані селищній раді відповідно до цих виплат робиться звіт.
        Проводиться виплата заробітної плати, допомоги громадянам на поховання,  працівникам селищної ради, а також працівникам , які працюють в установах підпорядковані селищній раді, громадянам, відповідно до цих виплат робиться звіт на 1 число поточного місяця і здається касовий звіт, а також меморіальний ордер про проведені виплати.
       З березня місяця 2013 року проводився щоденно прийом документів на отримання дотації на молодняк великої рогатої худоби від громадян,  які проживають на території Воловецької селищної ради. Проводилися акти обстежень відносно документів, які подавалися громадянами про наявність молодняку в дворогосподарстві. А також на перше число передуючого місяця робився реєстр, витяг із господарської книги, довідки в сільське господарство згідно поданих документів.
     З 01.06.2013 по 31.08.2013 проведено збір земельного податку з фізичних осіб на загальну суму 19161,23, з них пенсіонери – 1402 грн., не воловецька територія 3013 грн., підприємці – 6000 грн., не воловецькі громадяни – 180 грн. (були надіслані листи з проханням сплатити податок, але безрезультатно), здано в банк – 8083,75 грн. не сплачено громадянами податку на суму – 482,25
     Щомісячно з 1 до 10 числа приймається звіт по харчуванню, проводиться нарахування батьківської плати. Щоквартально проводиться ревізія продуктів харчування в дошкільних навчальних закладах.
      З липня місяця згідно розпорядження видавалися довідки про наявність земельної ділянки. 

ЗВІТ
бухгалтера селищної ради Алексеєнко Л.О.
Щомісяця приймається звіт по харчуванню, проводиться нарахування батьківської плати.
 Проводяться розноски поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах.
	Кожного місяця здається звіт по електроенергії та водопостачання, в кінці кожного місяця по газопостачанню в організації та статистику.
	Розноска накладних і рахунків харчування продуктів і промтоварів по рахункам і їх оплата.
	Щоквартально проводиться ревізія продуктів харчування в дошкільних навчальних закладах.
	Щоквартально здається звіт у статистику по газопостачанню.
	В кінці року проводиться інвентаризація матеріалів дошкільних навчальних закладах і селищної ради.
	Проводиться знос матеріалів по рахункам.
	В квітні місяці була проведена акція для малозабезпечених до дня пасхальних свят.
 В червні місяці збирала оплату за землю від громадян по вул..Залізнична.
 З червня місяця виконували обов’язки діловода селищної ради. 

Звіт
фахівця з соціальної роботи Гафинець М.М.
Мною, фахівцем із соціальної роботи при Воловецькій селищній раді, Гафинець Мар’яною Михайлівною, протягом року було проінспектовано 68 сімей серед яких, сім’ї які виховують дітей з обмеженими функціональними можливостями, сім’ї які виховують дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, багатодітні сім’ї. Даним категоріям сімей було надано інформаційні послуги щодо права користування пільгами, безкоштовне оздоровлення дітям сиротам та позбавленим батьківського піклування,як на території області так і за її межами.
За результатами обстеження було виявлено, 8 сімей в межах достатку, 49 сімей в межах середнього достатку, а 11 сімей знаходиться поза межею бідності. Цим сім’ям була надана допомога одягом та взуттям, на початку нового навчального року надано необхідні канцтовари.
Приймала участь в підготовці та організації «Європейського тижня мобільності в Карпатах»
Разом з комісією приймала участь в рейді який проводився серед ромського населення, в результаті якого було виявлено що багато сімей проживає за межами області.
Проводились заходи в дитячих садках на тему «Правила дорожнього руху». У Воловецькій загальноосвітній школі на теми «Запобігання торгівлею людьми», «Попередження насильства в сім’ї», «Алкоголізм та тютюнопаління» та інше.
Оформлено справу багатодітної сім’ї на присвоєння почесного звання «Матері – героїні» та отримання матеріальної винагороди. Триває оформлення ветерана Великої Вітчизняної війни, який залишився без догляду, до Нижньоворітського територіального центру (соціальної допомоги).
До дня захисту інвалідів, 3 грудня, планується провести обстеження житлово – побутових умов інвалідів, які проживають на території Воловецької селищної ради.

