Шановні односельці!
Сьогодні я презентую публічний звіт про діяльність селищної ради і мене як голови
ради за поточний рік та основні завдання на рік наступний. Сподіваюсь, що наша зустріч
буде діловою і конструктивною, що зауваження і пропозиції будуть обгрунтованими, а
критика виваженою.
Рік, що минає, у багатьох відношеннях став визначальним і стартовим. Фінансова
децентралізація, про яку багато говорили раніше, у цьому році дала можливість
сформувати бюджет розвитку, а не бюджет виживання, як це було у попередні роки. Ми
бачимо той величезний масив проблем і недоліків, над якими треба працювати і які
накопичувались роками. І не через те, що раніше хтось не хотів працювати, а через те, що
в бюджеті просто не вистачало коштів для системного розвитку громади.
Є надія, що і надалі ми разом з вами зможемо розраховувати на бюджети, що
дозволять нам розвиватися, удосконалювати і створювати.
Станом на 1 жовтня поточного року річний план по доходах без урахування
трансфертів виконано на 126 відсотків і в номінальному виразі доходи селищного
бюджету склали понад 6 млн. гривень або на 128 тис.грн. більше , ніж заплановано.
Традиційно основні надходження складають кошти від земельного податку, акцизів і
єдиного податку. З утворенням реєстраційної служби надходить понад 200 тис.грн.
адміністративного збору за вчинення реєстраційних дій.
Всі кошти протягом року використовувались згідно з планом соціальноекономічного розвитку селища на 2017 рік та кошторисними призначеннями,
затвердженими селищною радою. При цьому, щоб зразу зняти ряд питань, що можуть
виникнути, заробітна плата у зазначеному фонді не перевищує 50 відсотків (а точніше –
46,6%), якщо раніше, ще 2-3 роки тому, вона складала 70-75 відсотків. Тобто структура
бюджету все більше набуває спрямування на розвиток.
Найбільшу питому вагу у видатках селищного бюджету складає утриманя закладу
дошкільної освіти – нашого дитсадка. За 10 місяців на ці цілі використано понад 3
млн.грн. Окрім витрат на оплату праці персоналу та харчування діток, витрачено майже
300 тис.грн. на зміцнення матеріальної бази закладу: проведено поточний ремонт
приміщень і гральних майданчиків, капітальний ремонт санітарно-гігієнічних кімнат,
придбано бойлери та комп’ютерна техніка. Щодо батьківських коштів, то наша позиція
однозначна – ніякого збору коштів з батьків. Якщо хтось із благодійників має кошти і
бажання допомогти у вирішенні якихось проблем дитсадка, то будь ласка. А змушувати
батьків робити, те, що ми маємо можливість зробити за бюджетні кошти, категорично
заборонено! Щодо наступного року, то ми плануємо здійснити заходи щодо зовнішнього
утеплення приміщення дитсадка.
Протягом звітного періоду реалізовано широку програму дорожнього будівництва.
Головний наголос зроблено на об’єктах, які ми умовно назвали «Нецентральні дороги».
Мова йде про ряд вулиць, до яких не доходила черга роками і навіть десятиліттями.
Приміром, дорожнього покриття по провулку Ювілейному не пам’ятають навіть
старожили. А на частині вулиці Шаталова, що за перехрестям з вулицею Широкою, де
люди побудувалися понад 20 років тому, дороги з твердим покриттям не було ніколи. Ці
вулиці, а також раніше непроїзні ділянки вулиць Грушевського, Гагаріна, Шкільної,
Садової, Гастелло за рахунок так званого «білого полотна» приведені у відносний
порядок. На ці, та інші заходи з ремонту і утримання доріг, витрачено 1 млн. 329 тис.грн.
Із такого розряду вулиць потерпають від бездоріжжя вулиці Берегова, Вербова та ряд
інших, які за погодженням з депутатами, будемо включати у план наступного року.
За зверненнями громадян протягом цього року збудовано два пішохідних переходи:
один між п’ятою і шостою сотнями та інший – в районі вулиці Першотравнева. До того ж
ці переходи, а також переходи на 8-му і 9-ту сотні, центральний міст облаштовані
ліхтарями з сонячними панелями, що створює безпечні і комфортні умови жителям, які
користуються спорудами.

Встановленням восьми таких ліхтарів на вулиці Миру було завершено виконання
Програми освітлення селища на 2017 рік і створено так би мовити «світлий шлях» селища.
Тепер майже через всю Устинівку (від магазину на другій сотні до магазину на п’ятій
сотні) можна пройти по освітлених вулицях. А це – понад 4,5 кілометра. Понадпланові
надходження дозволили встановити додатково ліхтарі по вул. Горького.
У наступному році ми продовжимо роботу з освітлення вулиць і місць селища з
масовим перебуванням ще й за рахунок економії коштів на енергоспоживання. Економити
ми розпочали з своїх робочих місць, замінивши енергозатраті світильники на економні
світлодіодні панелі. (Зараз у цьому залі освітлення забезпечують панелі, загальною
потужністю близько 220 ватт, коли до цього споживалось 860 ватт). Далі ми завершуємо
заміну ламп у ліхтарях зовнішнього вуличного освітлення потужністю 150 ватт на
світлодіодні 38-ваттні лампи. Якщо врахувати, що таких ліхтарів у нас встановлено
більше 100 шт., то економія у майже 4 рази буде відчутною.
Освітлення вулиць є лише одним із елементів благоустрою селища. А ця сфера є
однією із найбільш затратних та залежить не лише від вкладених коштів, а й від рівня
загальої культури мешканців і посадовців.
Професійно цією справою в селищі займається комунальне підприємство
«Комунальник», яке має у своєму штаті 6 працівників робітничих спеціальностей. Вони
виконують значний обсяг роботи з прибирання вулиць, утримання паркових зон,
вивезення побутових відходів, обпилювання дерев, косіння та інше. Ми в міру фінансових
можливостей допомогаємо підприємству в зміцненні матеріальної бази. До придбаного за
бюджетні кошти оснащення у попередні роки, в цьому році додалися косарка, механічний
підмітач та бензиновий снігорозкидач. Підприємством за 10 місяців надано послуг на
суму понад 450 тис.грн. Це на 7 відсотків більше ніж минулого року і позитивна динаміка
зберігається. Проте питома вага власних надходжень залишається низькою. Тому
керівництву «Комунальника» разом з нами у наступному році слід розширити кількість і
якість послуг, які надаються безпосередньо населенню, установам і організаціям.
Цього року ми розпочали реалізацію програми підтримки іншого комунального
підприємства – ринку селищої ради. При тих доходах, які має підприємство, а це 54 400
тис.грн, що хоч і вдвічі більше, ніж у 2016 , але важко організувати процес надання послуг
продавцям і покупцям на високому рівні. Але й сидіти, склавши руки, теж не вихід. У
поточному році за кошти селищного бюджету придбано торгівельний павільйон, який
зараз облаштовується, вирішуються питання підключеня до енергопостачання та інше. З
його відкриттям частина клієнтів підприємства матиме комфортні умови для роботи
згідно з вимогами продспоживслужби і велінням часу. Цю роботу буде продовжено і в
наступному році з тим, щоб ринок набув більш-менш упорядкованого і цивілізованого
вигляду.
З метою контролю за дотриманням правопорядку та схоронністю майна в селищній
раді і на прилеглій території встановлено камери відеоспостереження. І вже в трьох
випадках правопорушень в центральній частині селища вони посприяли розкриттю
зловмисних дій. Очевидно, що цю роботу треба продовжувати.
Протягом звітного періоду реалізовувалися заходи із соціального захисту
населення, на що використано близько 125 тис.грн. Сюди ввійшли одноразова і щорічна
допомоги учасникам бойових дій, чорнобильцям, оплата пільг по зв’язку і пасажирським
перевезенням, оздоровлення дітей пільгових категорій, придбання продовольчих наборів,
допомога на поховання непрацюючих громадян (8 чол.) та інше. Частина коштів
селищного бюджету виплачуються через органи соціального захисту і їх адресність
нівелюється, а одержувачі ніяк ці кошти не повязують з селищною радою. Для самих
людей це неважливо, адже кошти одержані, а хтось з цього робить для себе якісь піаракції. Це несправедливо. Тому ми прийняли рішення дещо упорядкувати систему виплат
та розробили селищну Програму соціального захисту населення і з наступного року вона
вже вступить у дію.

Понад 225 тис.грн. селищний бюджет надав у вигляді субвенцій державному і
районному бюджетам, в тому числі, 47 тис.грн. – державному (за зверненнями поліції,
СБУ, казначейства) та районному – 178 тис.грн. (райлікарня – 40 тис.грн. – на придбаня
медобладнання, відділ освіти – 30 тис.грн. на придбання віконних блоків та на поточну
діяльність у вигляді фінансової підтримки трудового архіву, ради ветеранів, товариства
Червоного Хреста, редакції).
Більше уваги і коштів, ніж раніше, у нинішьому році селищна рада і я особисто
приділили організації дозвілля молоді та розвитку спорту. Вже традиційний і
багатоформатний День селища став одним із найулюбленіших свят наших земляків і
сформував певні традиції, які ми будемо закріплювати і розвивати. З кожним роком
масовішими стають естафетний пробіг та розіграш кубка імені О.Мазуренка з футболу, які
ми проводимо спільно з відділом освіти для учнівської молоді.
Знаковим і вдалим став фестиваль дитячої творчості «Сонячна Стежина», участь в
якому взяли понад 100 учасників з усього району.
2017 рік став роком народження нової футбольної команди селища, яку я взяв під
особистий патронат. За особисті кошти голови створена і діє навколо селищної ради зона
безкоштовного доступу до інтернету (Wi-Fi). Ці та інші заходи культурого і спортивного
життя селища ми будемо й надалі підтримувати і розвивати. Там, де є ентузіасти, там
завжди буде підтримка і сприяння.
Все, про що йшла мова вище, так чи інакше стосувалося витрат бюджету. Та всі
розуміють, що щоб витрачати, необхідно думати й про додаткові надходження окрім
податкових платежів. А це передача в оренду і продаж земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, раціональне використання комунального майна,
залучення інвестицій в розвиток інфраструктури та інше.
У 2017 році за цими напрямками селищна рада спрацювала, на мій погляд,
непогано. У всякому разі, краще ніж у минулому.
По-перше, підготовлено і проведено аукціон з відчуження комунального, раніше
безхазяйного, майна по об’єкту нерухомості всім відомого як колишній літній кінотеатр.
Будівля заростала бур’янами і деревами і стала місцем складування сміття. І все це в
центрі селища. Нині вона набуває пристойного вигляду, а селищний бюджет до всього
цього отримав 24 тис.грн.
По-друге, вже проведені два аукціони з продажу права оренди земельних ділянок
несільськогосподарського призначення з ставкою 12 відсотків від нормативної грошової
оцінки.
По-третє, готуються до продажу ще 2 земельні ділянки, на яких розміщене
нерухоме майно орендарів і вони виявили бажання викупити землю. Рішення по них
прийматиметься вже у 2018 році.
По-четверте, ми отримали нехай і невеликі, але перші і тому знакові, кошти (5600
грн.) згідно з Порядком пайової участі замовників у розвитку інфраструктури селища. Це
коли з кожного нового будівництва за певних умов замовник сплачує на розвиток
території 1% від кошторисної вартості об’єкта. Цей внесок зробив О.М.Середенко, який
завершує будівництво аптеки і продовольчого магазину.
Зрештою, цього року вперше за всю історію роботи селищної ради в селищний
бюджет надійшли кошти від розміщення зовнішньої реклами. Це близько 8 тис.грн., але
початок покладено.
Все це додаткові надходження до селищного бюджету, які будуть спрямовані на
розвиток. В цілому ж програма соціально-економічного розвитку селища на 2017 рік
виконана в повному обсязі, а за окремими показниками і перевиконана.
Значну частину витрат робочого часу і зусиль займає внутрішня організаційна і
апаратна робота. Законність і механізми проходження всіх доходів і видатків забезпечує
відділ бухгалтерського обліку і звітності на чолі з Кошовою Наталією Григорівною.
Відділ забезпечує збалансованість доходів і видатків, прозорість використання коштів

через оприлюднення угод в системах «Прозоро» та «Є-дата». Всі видатки також
контролює управління Держказначейства, а окремі (мабуть, за сигналами наших
доброзичливих земляків) і управління з боротьби з економічними злочинами. Порушень
не встановлено. Тож я висловлюю подяку всій бухгалтерській службі і Наталії Григорівні
за бережливе і відповідальне ставлення до залучення і використання бюджетних коштів.
Найбільш подразливими в нинішніх умовах є земельні питаня. Їх регулюваням у
межах селища займається відділ земельних ресурсів на чолі з Берендею Русланом
Вікторовичем. У державній, приватній та комунальній власності селищної ради перебуває
1099,2 га. Наголошую, що нині селищна рада має повноваження щодо передачі у
власність або користування земельних ділянок комунальної власності.
Робота з оформлення прав на землекористування у поточному році дещо
активізувалась, хоч і залишається ще досить проблемною, зокрема, і через вартість
виготовлення документів. Так, за 10 місяців поточного року селищною радою прийнято 90
рішень про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою та 16 рішень про
надання земельних ділянок безоплатно в приватну власність (у минулому році 52 і 11
рішень відповідно). Зростання є, але більшість земельних ділянок використовується без
правовстановлюючих документів. А без них ми свідомо йдемо на порушення, коли
видаємо довідки для управління соцзахисту, центру зайнятості та в інші служби. А це, до
речі, теж значний обсяг роботи – за 10 місяців цього року різного роду довідок тільки
відділом земельних ресурсів видано понад 720.
Протягом минулого і поточного років вдалося в цілому урегулювати і
задовольнити потреби в земельних ділянках для ведення особистого селянського
господарства учасникам АТО. У 2016 році надано 26 висновків, погоджень і викопіювань
по таких земельних ділянках. До них додалися ще 10 у нинішньому році. Залишились
незадоволеними ще 4 заяви, по яких проводиться робота і вишукуються можливості для їх
задоволеня.
Другий рік селищна рада здійснює повноваження у сфері державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та реєстрацію місця проживання. Займається цим відділ з
питань реєстрації на чолі з Рябовол Оксаною Сергіївною. Спеціалісти відділу завантажені
достатньо. За 10 місяців поточного року ними здійснено 2555 реєстраційних дій, що на
півтисячі більше ніж у попередній порівняльний період. При чому в окремі місяці
(наприклад у вересні) їм в середньому випадало понад 15 реєстраційних дій в день. Окрім
цього, здійснено реєстрацію місця проживання 109 осіб та реєстрацію зняття місця
проживання – 32 особи. Як бачите, за 10 місяців в Устинівці зареєструвалось на 77 осіб
більше, ніж вибуло. Позитивний сигнал! Треба зберегти цю тенденцію.
Апарат селищної ради виконує значний обсяг роботи з документообігу. Від чіткої і
організованої роботи із заявами, документами, довідками залежить оформлення
соціальних допомог населенню, облік у центрі зайнятості, оформлення прав на майно,
податкові пільги і таке інше. Господинею секретаріату і роботи з документами є секретар
селищної ради і виконкому Омельченко Любов Петрівна. За 10 місяців поточного року
ними видано близько 3500 різного роду довідок, опрацьовано близько 1000 вхідних
документів та направлено 750 вихідних документів.
Працівники селищної ради щотижня здійснюють виїзди по заявах, на обміри
земельних ділянок, залагодження сусідських конфліктів, обстеження умов проживання та
інше.
Спеціалісти селищної ради готують також проекти рішень ради і виконкому. У
поточному році підготовлено і проведено 7 пленарних засідань ради, на які підготовлено і
прийнято понад 170 рішень та 10 засідань виконкому, на яких розглянуто і прийнято
близько 100 рішень.
Процеси формування громадянського суспільства не можуть оминути і нашу
громаду. Все активніше громадськість впливає на формування планів та прийняття рішень
селищної ради. Так, значна частина із того, про що ми говорили вище, здійснено за

пропозиціями жителів або депутатів, які ініціювали той чи інший захід на прохання своїх
виборців. Саме так була збудована кладка між 5 і 6 сотнями, освітлений перехід на 9
сотню та замінюються зруби на колодязях. На прохання жителів та за наполяганням
депутатів були додатково включені до планів роботи ремонти дорожнього покриття по
вулицях Шаталова і Садова. Жодна із пропозицій громадських організацій і окремих
громадян не залишається поза увагою ради і мене як голови. Зрозуміло, що до реалізації
приймаються реалістичні і обгрунтовані пропозиції з можливістю забезпечення
фінансового ресурсу. У цьому я знаходжу порозуміння і підтримку як у депутатського
складу ради, так і членів виконкому. Висловлюю вам, шановні колеги, вдячність за це і
сподіваюсь на плідну співпрацю і надалі.
Ми вибудували систему відносин рівноправних партнерів з райдержадміністрацією
і районною радою та знаходимо порозуміння і підтримку у ключових питаннях. Я як член
колегії райдержадміністрації маю можливість висловити чи захистити інтереси селища з
тих чи інших проблем.
Партнерські відносини сформувались також і з керівниками ведучих
сільськогосподарських підприємств, які завжди йдуть назустріч у разі необхідності. А
звертатись іноді доводиться і нам, і комунальникам (підгорнути сміттєзвалище чи
оперативно розгорнути снігові замети самостійно ми не можемо). Висловлюю подяку
Абрамяну Ю.С, Білошицькому М.А., Міщенку В.А., Петренку А.А., котрі були
нагороджені медалями «За плідну співпрацю».
На слуху сьогодні процеси добровільного об’єднання територіальних громад. Я
ставлюся до цього як до необхідності і неминучості. Але і поспіх в умовах нашого суто
сільськогосподарського району з невеликою кількістю працюючого населення теж може
тільки нашкодити. Просте механічне об’єднання кількох неспроможних громад не
приведе до їх процвітання. Ми вивчаємо законодавство з цього питання, аналізуємо
процеси, що відбуваються, приглядаємось до досвіду колег. Наступний рік, думаю, стане
визначальним у прийнятті рішень, як нам жити далі.
Запевняю вас, що всі рішення і плани, і не тільки з питань об’єднання, будуть
прийматись гласно, відкрито, прозоро, обов’язково з участю громади, з урахуванням
думки жителів селища.
Дякую за увагу!

