ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
VІІ скликання
Шістдесят сьомої сесії
смт Летичів

23.04.2019р.

№ 20

Про розгляд звіту про діяльність
балансової комісії Летичівської
селищної ради
Розглянувши звіт голови балансової комісії Гущака В.М., керуючись
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Летичівська
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт про діяльність балансової комісії Летичівської селищної ради згідно
додатку №1 взяти до відома.
2. Затвердити перелік заходів щодо покращення роботи бюджетних установ
згідно додатку №2.
3. Виконання даного рішення покласти на керівників закладів Летичівської
селищної ради.
4. 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. Тисячний

Додаток №1
до
рішення
67
сесії
Летичівської селищної ради
№ 20 від 23.04.2019 р.
ЗВІТ
про діяльність балансової комісії Летичівської селищної ради
Метою створення балансової комісії є посилення контролю за фінансовогосподарською діяльністю підприємств, установ та організацій спільної
власності Летичівської селищної ради шляхом проведення всебічного аналізу і
оцінки результатів їх фінансово-господарської діяльності, забезпечення
своєчасного виявлення чинників, що впливають позитивно, і таких, що
зумовлюють зниження ефективності господарювання та прийняття рішень,
спрямованих на поліпшення роботи наших закладів.
В 2019 році було розглянуто на засіданні комісії діяльність 5 наших
головних розпорядників коштів, в минулому році – комунального підприємства
«Злагода». Згідно положення про балансову комісію керівниками закладів було
подано на розгляд комісії всі документи про діяльність закладів. Заслухано
звіти керівників про фінансово-господарську діяльність своїх закладів, а також
було обговорено основні проблемні питання діяльності закладів. Це зокрема, по
комунальному підприємству «Злагода»:
- відсутність обліку витрат води по населених пунктах громади,
- висока собівартість водопостачання та різниця в собівартості по
населених пунктах громади,
- втрата електроенергії через застаріле обладнання,
- подальше збільшення цін на енергоносії впливає на зростання цін та
тарифів;
- мережа водогонів та каналізації зношена та потребує реконструкції та
капітального ремонту;
- низький відсоток укладених договорів на вивезення ТПВ з населенням
громади.
По Летичівському територіальному центу соціального обслуговування
(надання соціальних послуг):
- посилення контролю за надходженнями платних послуг по підприємству;
- недостатній рівень вартості платних послуг, що надається по закладу.
По відділу культури, національностей та релігій Летичівської селищної
ради:
- встановлення енергоефективного опалення та тепломодернізації
приміщень закладів: музичній школі та КЗ Летичівському будинку культури;
- низький рівень надання платних послуг по сільських клубних закладах,
- низька ефективність функціонування більшості установ та закладів
відділу культури збільшення обсягу витрат електроенергії по Летичівській
дитячій
- необхідність проведення оптимізації мережі закладів культури.

По КНП «Летичівського ЦПМСД»:
- відсутність лікарів в сільських амбулаторіях,
- необхідність проведення поточних ремонтів, встановлення пантусів та
внутрішніх туалетів в сільських амбулаторіях;
- відсутність житла для сімейних лікарів в сільській місцевості,
- необхідність створення Гречинецької АЗПСМ,
- низький відсоток оновлення основних засобів.
По відділу освіти,молоді та спорту:
- збільшення обсягу витрат електроенергії по деяких загальноосвітніх
навчальних закладах;
- встановлення енергоефективного опалення та тепломодернізації
приміщення Сусловецького ліцею;
- забезпеченість закладів та установ твердим паливом;
- низький рівень наповнюваності класів та груп по сільських закладах
освіти;
- невисокий рівень здачі ЗНО в сільських школах;
- необхідність проведення оптимізації мережі закладів освіти;
- завершення проведення поточного ремонту в Летичівському центрі
творчості дітей та юнацтва.
Всі пропозиції комісії по удосконаленню діяльності закладів пропоную
викласти як додатки до рішення сьогоднішньої сесії.

Заступник селищного голови

В. Гущак
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ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
для покращення діяльності бюджетних закладів Летичівської
селищної ради:
Комунальному госпрозрахунковому підприємству «Злагода»:
- провести економічний аналіз собівартості водопостачання по кожному
населеному пункту та подати свої пропозиції;
- вивчити ефективність заміни застарілого обладнання на
водопостачання,
- оновити калькуляції розрахунків на всі види послуг;
- посилити контроль за обсягами реалізації комунальних послуг;
- посилити роботу з старостатами та відділом муніципальної інспекції по
укладенню договорів з населенням на вивезення ТПВ та на водопостачання по
населених пунктах громади;
- переглянути розмір орендної плати за торговельні місця на ринку
смт. Летичева;
- подати пропозиції по впорядкуванню матеріально – технічної бази
підприємства.
Летичівському територіальному центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг):
- обладнати автомобіль ВАЗ 211140 газовою установкою;
- вивчити можливість надання платних послуг населенню громади;
- посилити контроль за надходженням платних послуг шляхом придбання
та встановлення електронного касового апарату;
- переглянути розрахунки вартості видів послуг, які надаються
підприємством;
- спрямувати не менше як 30 % обсягу надходжень по спеціальному
фонду (платні послуги) на виплату стимулюючих доплат до заробітної плати
працівникам закладу.
Відділу культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради:
- вирішити питання щодо встановлення енергоефективності опалення та
тепломодернізації приміщень Летичівської дитячої музичної школи та КЗ
Летичівського будинку культури;
- вжити заходи щодо збільшення обсягу платних послуг та плати за навчання в
Летичівській дитячій музичній школі;
- забезпечити подачу на розгляд сесії стратегію розвитку надання культурно –
освітніх послуг.
Комунальному некомерційному підприємству «Летичівська ПМСД»:
- розробити стратегію розвитку первинної медицини та винести на розгляд сесії
селищної ради.

Відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради:
- вирішити питання до 01.06.2019 року щодо забезпеченості закладів та
установ твердим паливом та забезпечити його зберігання;
- застосувати диференційований підхід до встановлення надбавки за
престижність педагогічним працівникам загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладів, враховуючи наповнюваність класів та груп, рівень здачі
ЗНО, використання педагогічними працівниками сучасних технологій в
навчальному процесі тощо;
- з метою оптимізації видатків вжити заходи щодо встановлення
обладнання системою охоронної сигналізації приміщень всіх закладів та
установ відділу освіти, молоді та спорту;
- надати пропозиції на розгляд сесії селищної ради щодо оптимізації
мережі закладів освіти;
- вирішити питання щодо встановлення енергоефективного опалення та
тепломодернізації приміщень в Сусловецькому ліцеї;
- вжити заходи щодо завершення поточного ремонту в Летичівському
центрі творчості дітей та юнацтва;
- провести аналіз ефективності роботи гуртків , що діють при центрі ти
як додатки до рішення сьогоднішньої сесії.

Заступник селищного голови

В. Гущак

