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Звіт про проведену роботу за І 

півріччя 2019 року заступника 

селищного голови Гущака В.М.  

 

 

 

Заслухавши звіт про проведену роботу за І півріччя 2019 року 

заступника селищного голови з питань фінансів, економіки та інвестицій 

Гущака Василя Миколайовича, відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада вирішила: 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звіт про проведену роботу за І півріччя 2019 року 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.). 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                          О Попова  

 

 

 

 

 



Звіт 

заступника  селищного голови  Гущака В. М. про проведену роботу в            

першому півріччі 2019 року. 

 

         Протягом    звітного періоду проводилась робота  по підвищенню 

ефективності використання бюджетних коштів, їх економії  та збільшенню 

дохідної частини бюджету громади. Станом на 01.07.2019 року без 

врахування трансферт піврічний план власних доходів виконано на 101,6%, а 

з врахуванням трансферт на дану дату план по доходах загального фонду 

виконано на 105,19 %. По податкових надходженнях план виконано на 101,71 

відсотках, по внутрішніх податках на товари і послуги отримано 102,41% 

передбачуваних планом сум доходів, по місцевих доходах і зборах – 107,54. 

До минулого року ми зібрали власних доходів без врахування трансферт на 

2375,0 тис. гривень більше. Ріст обсягів доходів склав 8,27%, проте наші 

видатки по загальному фонду в цьому році виросли на 10,6 відсотків. 

Проводилась робота по податкового боргу погашенню до нашого місцевого 

бюджету. Відбулось  два  засідання комісії з питань виплатах заробітної 

плати та сплати податків та зборів до бюджету селищної ради.   Станом на  1 

червня  поточного року податковий борг становить 1910,8 тис. гривень. 

Майже 56 відсотків загальної суми боргу припадає на борг по орендній платі 

за землю. Поверненням  більше половини боргу в даний час                     

займається виконавча служба.   Основними заходами, що були здійснені              

або розпочаті в першому півріччі цього року є :                                                                                                                       

- реорганізація Снітовецького дошкільного закладу                                                                

- перехід на нову систему охорони бюджетних закладів                                                          

- розпочато процедуру реалізації об’єктів нерухомості, які не 

використовуються ,   

 -  розробка положення про орган приватизації  селищної ради.  

Проводилась також певна робота по впровадженню енергосервісного 

обслуговуванню бюджетних закладів нашої громади.   На жаль, залучення 

ЕСКО-компаній  з метою зниження  енергетичних витрат в нашій громаді 

унеможливлюється із  нижчою вартістю наших витрат в порівнянні з 

витратами на опалення, де використовується природній газ.  

      Очолював роботу балансової комісії нашої громади. В 2019 році було 

розглянуто на засіданні балансової комісії діяльність 5 наших головних 

розпорядників коштів. Згідно положення про балансову комісію всіма 

закладами було подано на розгляд комісії всі документи про свою  діяльність. 

Заслухано звіти керівників про фінансово-господарську діяльність своїх 



закладів, а також було обговорено основні проблемні питання діяльності 

закладів. Рішенням нашої сесії  були затверджені заходи по кожному 

розпоряднику бюджетних коштів щодо підвищення ефективності  їх 

діяльності, економії витрат. В комунальній установі (Злагода) проводився 

аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства щоквартально. 

        Мною було підготовлено доповідну службову записку на ім’я селищного 

голови щодо перегляду орендних ставок земель сільськогосподарського  

призначення, що мають статус земель резерву і запасу або не витребуваних 

земельних паїв. Земельних ділянок, де орендна ставка складала від 3 до 5 

відсотків в нашій громаді нараховується чуть більше 3 тис. га.,  тому 

укладені угоди вимагають перегляду. 

В звітній період було проаналізовано рівень діючих податків і зборів в 

нашій селищній раді. Підготовлено проекти рішень по місцевих податках і  

зборах на 2019 рік. Всього в першому півріччі підготовлено 26 проектів  

сесійних рішень   і 13 рішень виконкому. 
 


