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Звіт заступника селищного голови

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», селищна рада вирішила:
В И Р І Ш И Л А:
1. Звіт заступника селищного голови з питань фінансів, економіки та
інвестицій Гущака Василя Миколайович взяти до уваги (звіт додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
(голова комісії Самолюк М.М.).

Селищний голова

І.І. Тисячний

ЗВІТ
заступника селищного голови з питань фінансів, економіки та
інвестицій Гущака Василя Миколайович за І квартал 2018 року
В першому кварталі поточного року була завершена робота по
розробці
і затвердженню одного з ключових документів, які визначає
вектори руху та напрямки довгострокової політики соціально-економічного
розвитку громади – Стратегію розвитку Летичівської селищної об’єднаної
територіальної громади на 2018-2022 роки та план її реалізації в 2018 році.
В даному документі було зроблено грунтовний аналіз факторів
існування і розвитку громади, свод-аналіз впливу їх на життя громади,
визначено основні стратегічні напрямки розвитку громади із врахуванням
даних
проведеного анкетування населення.
Реалізацію Стратегії
передбачається здійснювати в такі три етапи: 2018 рік; 2019-2020 роки; 20212022 роки
На першому етапі (2018 рік) ставиться реалізація завдань та заходів,
що матимуть значний вплив на подальший розвиток громади, посилення її
фінансової
незалежності
та
конкурентоздатності,
інвестиційної
спроможності.
Робочою групою були опрацьовані шляхи і заходи
реалізації Стратегії в 2018 році. Підготовлено перелік проектів на виконання
цих заходів .
Протягом кварталу проводилась робота по підвищенню ефективності
використання бюджетних коштів, їх економії та збільшенню дохідної
частини бюджету громади. Станом на 14.03.2018 року без врахування
трансферт квартальний план власних доходів виконано на 85,1%, а з
врахуванням не перерахованого акцизу на цей час є підстава вже очікувати
його виконання. Проведено одне засідання комісії з питань виплати
заробітної плати та сплати податків та зборів до бюджету селищної ради.
Була завершена робота комісії з
питань ефективності використання
бюджетних коштів в галузі освіти молоді та спорту. Комісією було
проаналізовано рівень ефективності бюджетних коштів, вказано на основні
недоліки і проблемні питання в організації роботи освітянської галузі.
Основними заходами, що будуть здійснені або розпочаті в першому півріччі
цього року є:
- реорганізація Снітовецького дошкільного закладу;
- зміна процедури закупівлі дров для опалення дитячих закладів;
- перехід на нову систему охорони бюджетних закладів;

- розпочато процедуру реалізації об’єктів нерухомості, які не
використовуються впровадження енергозберігаючих заходів
В галузі культури розпочато роботу по оптимізації малоефективних
бібліотечних закладів та сільських клубів та створення центрів громад.
Також опрацьовано систему опалення Летичівського будинку культури.
В комунальній установі (Злагода) проведено аналіз фінансово-господарської
діяльності. Проводиться робота по переходу на нову систему оплати праці
всіх працівників даного підприємства. Також опрацьовується процедура
передачі функцій благоустрою Летичівській селищній раді. Проведено три
сходи жителів сіл по питанню водозабезпечення (укладання договорів,
організація водопостачання).
В першому кварталі очолював і забезпечив роботу конкурсної комісії з
розміщення депозитних коштів, робочої групи з утворення та нормативноправового врегулювання діяльності ЦНАП у нашій громаді. В даний час
працюю в комісії з припинення (шляхом перетворення) комунального
закладу «Летичівський центр ПМСД». Мною підготовлено 4 рішень
виконавчого комітету та 16 рішень сесій Летичівської селищної ради.

Заступник селищного голови

В. Гущак

