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Звіт заступника селищного голови   

 

 

 

Заслухавши звіт 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 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. Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

другому кварталі 2018 року. 

Протягом   ІІ кварталу проводилась робота  по підвищенню 

ефективності використання бюджетних коштів, їх економії  та збільшенню 

дохідної частини бюджету громади. Станом на 13.06.2018 року без 

врахування трансферт піврічний план власних доходів виконано на 99,4%, а з 

врахуванням трансферт на дану дату план по доходах загального фонду 

виконано на 102,12 %. По податкових надходженнях план виконано на 98,62 

відсотках, по внутрішніх податках на товари і послуги отримано 103,41% 

передбачуваних планом сум доходів, по місцевих доходах і зборах – 98,1. 

Проведено одне засідання комісії з питань виплати заробітної плати та 

сплати податків та зборів до бюджету селищної ради. За період з 01.04.2018 

року податковий борг зменшився з 4633,7 тис. грн. до 1846,3 тис.грн. Був 

ліквідований борг ТОВ «Стейт Оіл» в сумі 2908,9 тис. грн. по 

Бордяківському О.П. – 128,5тис. грн. а також по  ФГ « Чаплянська нива»- 

225,1тис.грн.   

Проводилась робота з питань підвищення  ефективності використання 

бюджетних коштів в різних галузях діяльності громади.  В галузі культури 

опрацьовувались нові формати оптимізації малоефективних бібліотечних 

закладів та сільських клубів та створення центрів громад. В освітянській 

галузі прийнято рішення про реорганізацію 5  дошкільних закладів.                                                                                                                                                                        

В зв’язку із тим, що не було отримано позитивних наслідків від проведених 

тендерних процедур вживались заходи щодо забезпечення ПММ шкільних 

автобусів для підвозу дітей. Проведена певна робота по передачі в 

комунальну власність селищної ради 1/3 частини приміщення дитячого садку 

«Ромашка» с.Суслівці. Завершена робота по переходу на нову систему 

оплати праці всіх працівників комунального підприємства «Злагода». В 

травні всім працівникам підприємства заробітна плата нарахована відповідно 

вимог діючого законодавства. Також проводилась робота питанню 

водозабезпечення сільського населення (укладання договорів, організація 

водопостачання, забезпечення абонентської сплати). Для проведення 

зачистки кладовищ, що є у комунальній власності нашої громади, 

опрацьований механізм  співпрацювання із ТОВ «АльтБіо-Поділля». 

Наслідком діяльності робочої групи з утворення та нормативно-

правового врегулювання діяльності ЦНАП у нашій громаді, яку я очолюю, є 

зарахування нашої громади в європейську програму допомоги створення та 

забезпечення діяльності ЦНАПів в Україні. Згідно Програми є змога 



отримати від європейських інвесторів весь комплекс  меблів, необхідне 

комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення його діяльності.  

Мною підготовлено за ІІ квартал 2018 року 14 рішень сесій 

Летичівської селищної ради, серед них най значиміші є прийняті місцеві 

ставки оподаткування об’єктів нашої громади    

    

                                                                                                                                          

  

Заступник селищного голови                                 В. Гущак 


