
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят восьмої   сесії 

 

30.10.2018 р,                                    Летичів                                               № 3    

 
 

 

Про розгляд звіту за результатами 

державного фінансового аудиту  

виконання Летичівського селищного  

бюджету (об’єднанної територіальної 

громади) за 2016-2017 роки та січень – 

червень 2018 року 

 

 

     Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши матеріали  аудиторського звіту за результатами державного 

фінансового аудиту  виконання Летичівського селищного бюджету 

(об’єднанної  територіальної громади) за 2016-2017 роки та січень – червень 

2018 року, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

         1.Аудиторський звіт  за результатами державного фінансового аудиту  

виконання Летичівського селищного бюджету (об’єднанної  територіальної 

громади) за 2016-2017 роки та січень – червень 2018 року взяти до уваги. 

         2.Зобов'язати заступників селищного голови та керівників структурних 

підрозділів  селищної ради вжити заходів по результатам аудиторського звіту   

державного фінансового аудиту  виконання Летичівського селищного бюджету 

(об’єднанної  територіальної громади) за 2016-2017 роки та січень – червень 

2018 року : 

    2.1.З метою зміцнення дохідної бази селищного бюджету: 

 -  Земельному відділу (начальник Березовська Л.В.) підготовити проект  

рішення сесії селищної ради про внесення змін до рішення № 13 від 

12.07.2016 року «Про встановлення  розміру ставок  орендної плати за 

земельні ділянки  комунальної власності Летичівської селищної ради» в 

частині  зміни розміру  ставки орендної плати  по діючих договорах оренди 

та  винести на розгляд чергової сесії селищної ради в листопаді поточного 

року. Провести інвентаризацію договорів та вжити заходи щодо перегляду 

ставок орендної плати  по діючих договорах оренди земельних ділянок в 

межах населених пунктів; 

-  Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В. з метою  



залучення замовників будівництва до пайової участі у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту  покращити 

контроль за станом будівництва на території ОТГ. 

2.2. З метою розширення та впорядкування бази оподаткування податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: 

- доручити діловодам по старостинських округах  здійснити збір інформації 

щодо об’єктів нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки до 

01.01.2019 року. Відділу фінансів (начальник Смаглюк Л.Д.) сформувати 

зведену  інформацію  по об’єктах нерухомого майна та звірити з  даними 

реєстру; 

-  Сектору організаційної та кадрової роботи (завідувач Майська О.В.)  

внести зміни в посадові інструкції  діловодів по старостинських округах 

до.01.11.2018 р, доповнивши їх посадовими обов’язками  щодо здійснення  

контролю за надходженнями податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки; 

 2.3.З метою забезпечення ефективного управління комунальним майном: 

 - Відділу освіти молоді та спорту селищної ради (начальник Маринюк 

М.В.), відділу культури, національностей та релігій селищної ради 

(начальник Морозова О.М.), відділу обліку та фінансової звітності 

(начальник Ваврик Н.М.), територіальному центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) (директор Панасюк Т.І.), 

Трудовому архіву (завідувач Матенко Л.М.), КНП «Летичівський ЦПМСД» 

(головний лікар Кухарук Н.Л.),  управлінню житлово – комунального 

господарства, енергозбереження, благоустрою та охорони громадського 

правопорядку (начальник Стадник В.М.),  КГП «Злагода» (директор Дядюк 

М.Т.)  сформувати до 15.11.2018 року перелік майна, що знаходиться на 

балансі. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності (начальник 

Ваврик Н.М.) сформувати зведений виключний перелік майна 

територіальної громади та винести на затвердження на чергову сесію в 

грудні поточного року; 

- Відділу освіти молоді та спорту селищної ради (начальник Маринюк М.В.), 

відділу культури, національностей та релігій селищної ради (начальник 

Морозова О.М.), відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

(начальник Ваврик Н.М.), територіальному центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) (директор Панасюк Т.І.), 

Трудовому архіву (завідувач Матенко Л.М.), КНП «Летичівський ЦПМСД» 

(головний лікар Кухарук Н.Л.),  сформувати перелік майна, яке вивільнилось 

в наслідок заходів з впорядкування мережі бюджетних установ і не 

використовується до 15.11.2018 року і передати  відділу економіки, торгівлі 

та інвестицій (начальник Шеманська І.І.)  для формування зведеного 

переліку майна, що підлягає  приватизації;    

-  Відділу економіки, торгівлі та інвестицій (начальник Шеманська І.І.) 

розробити Програму приватизації комунального  майна та винести на 

затвердження на чергову сесію в грудні поточного року. 

2.4. В.о.заступника селищного голови з гуманітарних питань Мазуркову 

А.А.,  відділу освіти молоді та спорту селищної ради (начальник Маринюк 

М.В.) з метою підвищення рівня надання  послуг закладами середньої і 

дошкільної освіти та ефективного використання бюджетних коштів 



проаналізувати потребу та розглянути можливість подальшого 

впорядкування мережі освітніх закладів з подальшим спрямуванням 

вивільнених бюджетних коштів на видатки розвитку і підвищення якості 

освітніх послуг і надати пропозиції на розгляд чергової сесії селищної ради  

в листопаді поточного року;  

2.5. В.о.заступника селищного голови з гуманітарних питань Мазуркову 

А.А.,  КНП «Летичівський ЦПМСД» (головний лікар Кухарук Н.Л.),  з 

метою забезпечення високого рівня надання медичних послуг населенню 

закладами первинної медико – санітарної допомоги: 

-  розробити довгострокову програму розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги включаючи заходи з впорядкування і формування стабільної 

мережі закладів, забезпечення закладів необхідним обладнанням та 

інструментарієм та проінформувати  про оперативний стан виконання 

програми    розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2018 рік на 

черговій сесії в листопаді поточного року; 

- розглянути можливість проведення ремонтів, забезпечення проточною 

водою, внутрішніми туалетами закладів первинної медико-санітарної 

допомоги сільський місцевості, а також забезпечення житлом сімейних 

лікарів сільських АЗПСМ; 

- з  метою ефективного використання бюджетних коштів та уникнення 

невиправланих витрат на оплату праці проаналізувати на предмет 

доцільності та розглянути можливість скорочення чисельності апарату 

управління Летичівського центру ПМСД  та надати пропозиції на розгляд 

чергової сесії селищної ради в листопаді поточного року. 

2.6. В.о.заступника селищного голови з гуманітарних питань Мазуркову 

А.А., відділу культури, національностей та релігій селищної ради (начальник 

Морозова О.М.)  з метою підвищення якості послуг закладами культури та 

ефективного використання бюджетних коштів оцінити потребу і розглянути 

можливість впорядкування існуючої мережі закладів  та надати пропозиції 

на розгляд чергової сесії селищної ради в листопаді поточного року. 

Підготовити інформацію щодо наявності та використання об’єктів памяток 

історії, культури, архітектури, розташованих на території Летичівської ОТГ 

та надати пропозиції  по розробці програми збереження і відновлення 

памяток історії, культури, архітектури на розгляд чергової сесії селищної 

ради в грудні поточного року; 

2.7.Першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В. з метою 

покращення транспортної доступності громадян до закладів, які надають   

послуги, розглянути питання забезпечення транспортним сполученням 

населених пунктів з центром ОТГ, в першу чергу найвіддаленіших та тих, 

транспортне сполучення яких не забезпечується міжобласними, 

міжрайонними автобусними рейсами та проінформувати до 01.01.2019 року. 

2.8.Сектору організаційної та кадрової роботи (завідувач Майська О.В.), 

відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності (начальник Ваврик 

Н.М.), відділу фінансів (начальник Смаглюк Л.Д.) з метою уникнення надалі 

невиправданих витрат на оплату праці Летичівською селищною радою 

розглянути питання виведення із штату селищної ради штатних одиниць 

технічних працівників чисельністю 7 штатних одиниць.   

2.9. Управлінню житлово – комунального господарства, енергозбереження, 



благоустрою та охорони громадського правопорядку (начальник Стадник 

В.М.) з метою забезпечення якісними послугами громадян на всій території 

об’єднаної територіальної громади:  

- надати звіт про виконання Програми розвитку комунального 

госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 

2016 – 2018 роки та розробити відповідну програму на перспективу, 

враховуючи необхідність конкретного визначення існуючих в громаді  

проблем, шляхів і засобів їх розв’язання і винести на   розгляд чергової сесії 

в листопаді поточного року; 

- вжити заходи щодо впорядкування матеріально - технічної бази 

підприємства, розглянути можливість  розширення і впорядкування місця 

базування підприємства та надати пропозиції до 01.01.2019 року. 

2.10. Заступнику селищного голови з питань фінансів, економіки та 

інвестицій Гущаку В.М., відділу фінансів (начальник Смаглюк Л.Д.),  

управлінню житлово – комунального господарства, енергозбереження, 

благоустрою та охорони громадського правопорядку (начальник Стадник 

В.М.) забезпечити забезпечити   розгляд на засіданні балансової комісії 

результатів фінансово - господарської діяльності КГП «Злагода» за 9 місяців 

2018 року та подати звіт на розгляд чергової сесії в листопаді поточного 

року.          

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради  з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – 

економічного розвитку (Самолюк М.М.). 

 

 

         Селищний голова                                                                   І.Тисячний 
 


