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ЗВІТ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ Т.А. ПЛУЖНИКА
про діяльність виконавчих органів Михайлівської сільської ради
за період з грудня 2020 року по грудень 2021 року
Шановні депутати!
Відповідно до пункту 9 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» сільський голова щорічно звітується перед радою про діяльність
виконавчих органів ради, у тому числі про здійснення державної регуляторної політики
виконавчим органом.
До вашої уваги звіт про діяльність виконавчих органів ради, тобто виконавчого
комітету Михайлівської сільської ради за період з грудня 2020 року по грудень 2021 року.
25 жовтня 2020 року мене обрано Михайлівським сільським головою, а 17 листопада
на першій сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання визнано мої повноваження.
Звіт сільського голови - це своєрідне підведення підсумків колективної праці:
кожного депутата, постійних комісій, виконавчого комітету та апарату сільської ради за
звітний період. Незважаючи на всі труднощі, які супроводжували нас впродовж 2020 - 2021
років, ми прагнули виконати всі прийняті нами Програми, а також співпрацювати та
надавати фінансову підтримку установам та організаціям розташованим не тільки на
території громади, а й всього району.
Підводячи підсумки зробленого я, насамперед, завдячую праці та наполегливості
мешканців Михайлівської сільської територіальної громади, платникам податків до
місцевого бюджету, підприємцям, громадським організаціям, працівникам бюджетної
сфери та активним громадянам, яким не байдужа доля нашої громади.
Наша громада, як орган місцевого самоврядування, у своїй роботі керується
законодавством принципів законності, гласності, колегіальності поєднання місцевих і
державних інтересів.
За звітний період робота виконавчих органів Михайлівської сільської ради була
направлена на забезпечення першочергових потреб мешканців громади з виконанням
пріоритетних завдань Програми соціально-економічного розвитку:
- реалізацію заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціальноекономічних, організаційно-господарських умов розвитку громади;
- підвищення якості послуг та рівня соціальних стандартів, які безпосередньо надаються
населенню, забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення;
- забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей та учнів, що проживають на
території громади, забезпечення інноваційного розвитку освіти;
- створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей;
- створення умов для розвитку молоді, задоволення їх потреб в професійному
самовизначенні, забезпеченні їх соціальних гарантій, виховання відповідальності перед
суспільством;
- запобігання поширенню наркоманії та пияцтву; усунення причин і умов, що сприяють
втягненню молоді та підлітків у протиправну діяльність;
- забезпечення належного правопорядку та громадської безпеки, підвищення правової
культури населення, сприяння формуванню культури здорового способу життя;
- забезпечення стабільного і ефективного функціонування та покращення матеріальнотехнічної бази закладів освіти, культури та охорони здоров’я;
- сприяння безперебійному забезпеченню потреб населення у перевезеннях автомобільним
транспортом;
- підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в
усіх сферах діяльності;
- розвиток підприємництва, економіки та інфраструктури територіальної громади;

- продовження реконструкції та поточного ремонту об’єктів життєзабезпечення, розвиток
та відновлення мережі сільських доріг; вуличного освітлення, забезпечення благоустрою
вулиць та місць загального користування громади;
- активізація інвестиційної діяльності, створення сприятливих умов для розвитку
підприємницької діяльності за принципами рівних можливостей;
- розв’язання екологічних проблем, створення умов для поліпшення стану довкілля,
здійснення контролю за дотриманням екологічного законодавства та охорони довкілля,
ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ;
- реалізація державної політики у сфері захисту населення і території ради об’єднаної
територіальної громади від можливих надзвичайних ситуацій;
- реалізація державної політики з питань соціального захисту населення, насамперед
ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників АТО та ООС, одиноких непрацездатних
громадян похилого віку та багатодітних;
- надання якісних та доступних адміністративних послуг.
ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
основною організаційно-правовою формою діяльності рад є сесія. Закон визначає, що сесія
ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. За звітний
період проведено 18 сесій сільської ради, прийнято 432 рішення. Голосування проводиться
поіменно. Затверджено 20 цільових Програм сільської ради.
За результатами виборів 25 жовтня 2020 року інтереси громади в сільській раді
представляють 22 депутати. З метою вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань,
які належать до повноважень ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її
виконавчого комітету, утворено чотири постійних депутатських комісій:
- з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку та
антикорупційної політики - за звітний період проведено 11 засідань, підготовлено 39
висновки та рекомендації;
- з питань бюджету, соціально - економічного розвитку та інфраструктури - за
звітний період проведено 18 засідань, підготовлено 102 висновки та рекомендації;
- з питань комунальної власності, земельних відносин, охорони навколишнього
природного середовища, будівництва та архітектури - за звітний період проведено 17
засідань, підготовлено 323 висновки та рекомендації;
- з питань освіти, охорони здоров`я, соціального захисту населення, культури, сім`ї,
молоді, спорту та у справах дітей - за звітний період проведено 12 засідань, підготовлено 29
висновки та рекомендації;
Діяльність апарату виконавчого комітету сільської ради була направлена на
виконання показників програми соціально-економічного та культурного розвитку,
сільського бюджету, на виконання завдань по безперебійній роботі галузей культури,
освіти, благоустрою, дорожнього будівництва та утримання доріг, своєчасній виплаті
заробітної плати та перерахуваннях коштів по всіх видатках.
Рішенням ради затверджено чисельність виконавчого комітету Михайлівської
сільської ради в складі 19 осіб.
В своїй діяльності виконавчий комітет керується Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Конституцією України, іншими Законами України,
постановами Кабінету Міністрів та Указами Президента України.
Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання. За
звітний період було проведено 17 засідань виконкому, прийнято 348 рішень.
При виконавчому комітеті сільської ради створені та працюють комісії:
комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій проведено 13 засідань;
комісія з питань захисту прав дитини - проведено 10 засідань;
адміністративна комісія - проведено 2 засідання.
За період з грудня 2020 по грудень 2021 року керуючою справами (секретарем)
виконавчого комітету сільської ради:

складено та посвідчено 107 довіреностей;
складено та посвідчено 33 заповіти;
здійснено 10 нотаріальних засвідчень копій документів.
За період з грудня 2020 по грудень 2021 року видано розпоряджень сільського
голови:
- 51 - з основної діяльності;
- 264 - з кадрових питань;
- 194 - про надання відпусток;
- 64 - з адміністративно-господарських питань.
Направлено 998 листів до підприємств, установ та організацій.
До сільської ради та її виконавчого комітету за звітний період надійшло 3341 лист та
628 заяв громадян.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА БЛАГОУСТРІЙ
На території Михайлівської сільської ради розташовано 13 населених пунктів.
Михайлівська громада межує з Кам’янською, Березняківською та Медведівською
громадами Черкаського району, Черкаської області. Загальна площа території
Михайлівської сільської територіальної громади складає 23246 га.
Територія громади складається з 4450 дворів і нараховує 6788 жителів. Кількість
працездатного населення становить 3891 осіб, з них близько 2787 осіб працює на
підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання.
Основою зайнятості населення є робота в ТОВ «Олімп», АПК «Сервіс», ПП «ВАТ
КОМПАНІ», ТОВ «Компанія «Тіса - Агро», ТОВ «БК «ЕСКАДОР», ТОВ «СТ «Агросвіт»,
ТОВ «Соната - ОІЛ», ФОП «Левенець К.І.», ФОП «Марченко Г.В.», ТОВ «Експоліспром»,
ПАТ «Укрнафта», ПП «Везувій», ФГ «Бандура В.І.», закладах торгівлі та закладах освіти
громади.
На території громади здійснюють господарську діяльність 58 юридичних осіб
(основними напрямками діяльності яких є сільськогосподарське виробництво та переробна
промисловість) та 121 приватних осіб – підприємців. Функціонує 25 закладів торгівлі, 2
заклади громадського харчування, 2 заклади побутового обслуговування населення
(шиномонтаж та салон краси), 2 АЗС, інша роздрібна торгівля.
Освітню галузь Михайлівської сільської територіальної громади представляють 5
закладів загальної середньої освіти, в яких навчається 556 учнів, працює 85 учителів та 5
закладів дошкільної освіти, які відвідує 106 вихованців.
В мережі закладів охорони здоров’я на території Михайлівської сільської
територіальної громади функціонує 7 лікувально-профілактичних закладів: 2 амбулаторії
загальної практики сімейної медицини (с.Михайлівка та с.Жаботин) та 2 фельдшерськоакушерських пункти (с.Ребедайлівка, с. Райгород), та 3 фельдшерських-пунктів (с. Ревівка,
с. Флярківка, с. Куликівка).
Мережа закладів культури на території сільської територіальної громади
представлена 6 бібліотеками, 6 Будинками культури (с. Михайлівка, с. Ребедайлівка,
с.Жаботин, с. Куликівка, с. Райгород, с. Ревівка) та 2 сільськими клубами (с. Флярківка, с.
Пляківка), які фінансуються з місцевого бюджету.
Фінансово-бюджетна діяльність - це основний інструмент регулювання та
стимулювання економічних і соціальних процесів в населених пунктах громади, що
реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та
організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів інвесторів.
В 2021 році Михайлівською сільською територіальною громадою отримано
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально - економічного розвитку окремих територій в сумі 4423,332 тис.грн, яку було
спрямовано на реалізацію слідуючих проектів в сумі 2450,737тис.грн.:
- капітальний ремонт вул. Колгоспна с. Ребедайлівка Кам'янський район Черкаська
область на суму 611,856 тис. гривень (кошти д/б 598,092 тис.грн і
співфінансування з місцевого бюджету 13,764 тис.грн) при затверджених 598,092
тис.грн. асигнувань;

капітальний ремонт приміщення зали для глядачів у Будинку культури за
адресою: Черкаська обл., Кам'янський р-н, с. Ревівка, вул. Воронкова, 8 на суму
350,510 тис.грн. (кошти д/б 340,547 тис.грн і співфінансування з місцевого
бюджету 9,963 тис.грн) при затверджених 747,887 тис.грн. асигнувань;
- придбання набору для надання медичних послуг із застосуванням телемедицини
«Комплект V» для амбулаторії загальної практики сімейної медицини
с. Михайлівка на суму 257,0 тис.грн. (кошти державного бюджету 257,0 тис.грн.)
при затверджених 260,933 тис.грн. асигнувань;
- капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в Комунальному закладі
“Ребедайлівський ліцей Михайлівської сільської ради Кам’янського району
Черкаської області” в с. Ребедайлівка вул. Кам’янська,17 на суму 296,088
тис.грн.(кошти державного бюджету 296,088 тис.грн.) при затверджених 299,208
тис.грн. асигнувань;
- капітальний ремонт нежитлового приміщення фельдшерсько-акушерського
пункту в с. Райгород, вул. Слави, 6, Черкаського району, Черкаської області на
суму - 109,616 тис.грн. (кошти державного бюджету 109,616 тис.грн.) при
затверджених 800,0 тис.грн. асигнувань;
- капітальний ремонт покрівлі Ребедайлівського будинку культури Михайлівської
сільської ради Черкаського району Черкаської області в с. Ребедайлівка, вул.
Кам’янська,20 в сумі 548,542 тис.грн. (кошти державного бюджету 548,542
тис.грн.) при затверджених 790,615 тис.грн. асигнувань;
- капітальний ремонт покрівлі Ревівського ліцею Михайлівської сільської ради
Черкаського району Черкаської області в с. Ревівка, вул. Воронкова, 23, в сумі –
200,952 тис.грн. (кошти державного бюджету 200,952 тис.грн.), при затверджених
826,597 тис.грн. асигнувань;
- придбання набору музичних інструментів на 99,9 тис.грн. (кошти державного
бюджету 99,9 тис.грн.), при затверджених 100,0 тис.грн. асигнувань.
Залишок коштів, який склався по даній субвенції на 01.01.2022 року буде
використано для завершення даних проектів в 2022 році.
За рахунок коштів місцевого бюджету громади було проведено: частковий ремонт
окремих вулиць, що не мають твердого покриття в
с. Ребедайлівка, с. Райгород, с.
Жаботин, с. Пляківка на суму 512,06 тис.грн.
Витрачено 214,3 тис.грн. – на придбання предметів і матеріалів (господарчих та
будівельних матеріалів, інвентарю, електричного обладнання для благоустрою сіл);
На транспортні послуги, вуличне освітлення, послуги по очищенню та благоустрою
кладовищ, на видатки з оплати праці (громадські роботи та за ЦПД) було використано
кошти в розмірі 360,1 тис. гривень.
Із місцевого бюджету на поліпшення благоустрою, водопровідно-каналізаційного
господарства та екологічного стану в населених пунктах громади використано коштів в
сумі 242,94 тис. грн.
На оплату вуличного освітлення в селах громади використано 598,5 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт мережевого знаку (інформаційне панно) 219 км
автодороги Київ-Знам’янка Михайлівської сільської ради, Черкаського району Черкаської
області на суму 21,02 тис.грн.
Для покращення матеріально - технічної бази закладів освіти за кошти бюджету
громади було придбано:
- шкільні меблі (столи та столи учнівські) на загальну суму 76,240
тис.грн.;
- проектори, принтери та іншу оргтехніку на суму 109,878 тис.грн.;
- бензопили-13,695 тис.грн;
- морозильні скрині, сушилки для рук, водонагрівач, холодильник 27,800 тис.грн.;
- спортінвентар – 7,85 тис.грн;
- модульні меблі для 1 класів ЗЗСО громади на суму 38493,5 тис.грн.;
- два опалювальні твердопаливні котли для Ребедайлівського ліцею загальною
вартістю 181,368 тис.грн.
-

Проведено поточний ремонт приміщень ліцеїв
на суму 151,74 тис.грн. та
капітальний ремонт приміщень котельні КЗ «Ребедайлівський ліцей» на суму 49,987
тис.грн., погребу КЗ «Ревівський ліцей» на суму 27,138 тис.гривень.
На ремонт шкільних автобусів та іншого обладнання використано коштів в сумі
76,77 тис.грн. та придбано запасних частин для ремонту шкільних автобусів на суму 41,0
тис.грн.
На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» з Державного бюджету місцевим бюджетам було виділено та
використано кошти субвенції в сумі 293,32 тис.грн. Крім цього на зазначений напрямок
виділялось співфінансування в сумі 23,86 тис.грн. На всі ліцеї громади було придбано
меблі для початкових класів, модульні меблі, демонстраційне обладнання, інтерактивні
комплекти.
В 2021 році Михайлівська громада отримала новий шкільний автобус для
Жаботинського ліцею, вартість якого складає 1,85 млн.грн., з яких 90%-державний бюджет,
10% співфінансування місцевого бюджету обласному бюджету 184,07 тис.грн. Автобус
комфортабельний на 30 місць, кожне обладнане пасками безпеки.
З місцевого бюджету на поточні ремонти закладів дошкільної освіти витрачено 54, 265тис.грн. Придбано бензопили та бензокосу на загальну суму 25,820 тис.грн., фарби 15,273 тис.грн., господарчих товарів – 46, 164 тис.грн., холодильник 7,900 тис.грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету придбано мопед вартістю 17,60 тис. грн. для
фельдшера фельдшерського пункту с. Ревівка.
В 2021 році із місцевого бюджету на співфінансування обласному бюджету виділено
суму 349,92 тис.грн. на реалізацію інвестиційного проекту «Реконструкція нежитлової
будівлі під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Михайлівка по вул.
Героїв Майдану, 27а, Черкаського району, Черкаської області».
Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що виконавчим комітетом сільської
ради, депутатами виконано значний обсяг робіт для розвитку громади, хоч і не всі
заплановані заходи вдалося виконати у 2021 році.
ФІНАНСИ
Виконання доходів
Фінансовим відділом у 2021 році при виконанні делегованих повноважень у галузі
фінансів та бюджету підготовлено 8 проектів розпоряджень сільського голови, 6 проектів
рішень виконавчого комітету сільської ради, 28 проектів рішень сільської
ради. Працівниками відділу підготовлено та відправлено 207 інформацій. Крім того,
зроблено 302 довідки змін до розпису селищного бюджету, 548 розпоряджень про
фінансування. Фінансовий відділ виступав співрозробником 11 галузевих програм та
положень. У 2021 році вперше розроблено та затверджено Бюджетний регламент та
бюджетний календар селищної ради, який є дорожньою картою розпорядників коштів
різних рівнів.
У 2021 році розроблено Прогноз бюджету на середньострокову перспективу, який
схвалений на виконкомі селищної ради та розглянуто на сесії. У минулому році зроблено
аналіз регуляторного впливу до рішення про прийняття місцевих податків та зборів з
01.01.2022 року.
На підставі обмінної інформації між податковою інспекцією про борги в розрізі
платників податків та спільно із старостами старостинських округів громади проводилась
постійна робота щодо погашення боргів та своєчасної сплати платежів до бюджету. Все це
позитивно вплинуло на виконання дохідної частини селищного бюджету за 2021 рік.
На протязі 2021 року до бюджету Михайлівської сільської територіальної громади
мобілізовано доходів до загального та спеціального фондів бюджету сільської
територіальної громади (враховуючи трансферти) надійшло всього 68 058,36 тис. грн.
доходів, з них:
До загального фонду бюджету сільської територіальної громади (враховуючи
трансферти) надійшло всього 67 226,6 тис. грн. або 114,0 відсотків до затвердженого плану,
в т.ч.:

власних доходів загального фонду надійшло 37 642,63 тис. гривень. Надходження
власних доходів за 2021 рік до загального фонду перевиконано на 8 282,61 тис.грн., що
становить 128,21 відс. до планових показників;
міжбюджетних трансфертів по загальному фонду з державного та обласного
бюджетів надійшло 29 583,97 тис. грн., що становить 99,91 відс.
До загального фонду бюджету громади за період 2021 року, без урахування обсягів
міжбюджетних трансфертів, надійшло власних доходів 37 642,63 тис. грн., або 151,23 відс.
до початково затверджених річних показників в сумі 24 891,41 тис. гривень, з них:
податкових надходжень до бюджету надійшло 36 824,36 тис.грн., або 126,74 відс.
до планових показників, з них:
-податку та збору на доходи фізичних осіб (далі
- ПДФО), надійшло 23
408,29 тис. грн., або 183,84 відс. до затверджених;
-рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло в сумі
71,5 тис. грн. – 300,98 відс. до запланованих;
-рентної плати за спеціальне користування надрами надійшло 23,69 тис. грн., або
78,7 відс. до затверджених;
-акцизного податку з реалізації пального та з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів в сумі 829,99 тис.грн.;
місцевих податків та зборів надійшло 11 709,06 тис.грн.:
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 77,47 тис.грн. + 380,33
тис.грн.;
орендної плати з юридичних осіб – 4 245,06 тис.грн., 106,86 відс. до планових
показників;
земельного податку з юридичних осіб – 511,19 тис.грн., що становить 111,15 відс.
планових надходжень;
земельного податку з фізичних осіб - 499,21 тис.грн, що становить 89,95 відс.
планових надходжень;
орендної плати з фізичних осіб - надійшло 774,02 тис.грн. - 94,82 відс. до плану;
єдиного податку надійшло в сумі 5 220,78 тис.грн: єдиного податку з
сільськогосподарських товаровиробників сплачено 3 207,83 тис.грн. та єдиного податку з
фізичних осіб - надійшло 2 012,95 тис.грн.,
неподаткових надходжень надійшло в сумі 818,27 тис.грн. або 268,92 відс. до
запланованих.
Впродовж 2021 рік отримано міжбюджетних трансфертів до загального фонду та
спеціального фондів в сумі 29 883,96 тис. гривень:
до загального фонду надійшло коштів в розмірі 29 583,96 тис. грн., з них:
з державного бюджету 27 911,23 тис.грн. (94,35 відс. усіх трансфертів):
-освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 19 558,7 тис.
грн.;
-базова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 3 929,2 тис. грн.;
-субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд) між місцевими
бюджетами за об’єктами (заходами) в сумі 4 423,33 тис.грн.;
з обласного бюджету - 1 672,73 тис. грн. (5,65 відс. загальної суми трансфертів);
-дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету – 789,3 тис. грн.;
-дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків за енергоносії в сумі 370,5
тис. грн.;
-субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в
сумі 9,54 тис.грн.;
-субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету в сумі 318,63 тис. грн.;

-інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 24,15 тис. грн.;
-субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та
заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
в сумі 187,83 тис. гривень.
до спеціального фонду, за рахунок субвенції з районного бюджету надійшло коштів
в сумі 300,0 тис.грн. (кошти, що надходять в порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва).
До спеціального фонду бюджету (з урахуванням власних надходжень бюджетних
установ та трансфертів) надійшло за 2021 рік доходів в розмірі 831,76 тис.грн. або 66,86
відс. до затвердженого плану, з них:
власних доходів надійшло 781,87 тис. грн., що становить 82,83 відс. до планових
показників;
субвенції з районного бюджету надійшло 300,0 тис.грн., як кошти, що надходять в
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
Спеціальний фонд бюджету фактично сформовано за рахунок:
екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря, надійшло
в сумі 9,25 тис.грн., що становить 154,19 відс. до затверджених 6,0 тис. гривень;
плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною
діяльністю (надходження батьківської плати за харчування дітей у дитячих навчальних
закладах та ліцеях) - надійшло коштів в сумі 384,02 тис.грн., що становить 54,86 відс. до
затверджених;
надходження
бюджетних
установ
від
додаткової
(господарської)
діяльності (плата за водопостачання) надійшло 165,14 тис.грн,
плати за оренду майна бюджетних установ, надійшло 83,24 тис.грн
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (надходження сум
самооподаткування від населення громади) – надійшло всього 2,0 тис.грн. із запланованих
15,0 тис.грн,
На рахунок спецфонду надійшли незаплановані надходження в загальній сумі 138,22
тис.грн, з них: надходження бюджетних установ від реалізації майна - надійшло 0,63
тис.грн, що надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій,
фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, в сумі
81,69 тис.грн, благодійні внески, гранти та дарунки - 55,9 тис.грн.
До спеціального фонду, за рахунок субвенції з районного бюджету надійшло
міжбюджетних трансфертів в сумі 300,0 тис.грн. (кошти, що надходять в порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва), які до
кінця року використані в сумі 49,88 тис.грн. (16,63 відс.). Повністю використати субвенцію
не було можливо через брак часу для проведення робіт по землевпорядкуванню, так як
кошти надійшли у грудні 2021 року.
Виконання видатків
Доходи, що надійшли до бюджету сільської територіальної громади в звітному
періоді, забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків
місцевого бюджету.
У 2021 році видатки на утримання установ громади та на проведення заходів
використані в загальній сумі 55 318,56 тис. грн., з них:
по загальному фонду використано коштів в сумі 49 460,44 тис. грн. або 90,91
відсоток до уточненого річного плану.
по спеціальному фонду - в сумі 5 858,12 тис. грн. або 66,31 відс. річних уточнених
призначень.
Кошти загального та спеціального фонду було використано на утримання установ
та закладів освіти, культури, фінансування сільських програм і заходів, організацію
благоустрою населених пунктів, передано міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам та
передавалися кошти до бюджету розвитку.

За рахунок бюджету громади утримувалися: 10 закладів освіти, а саме: 5
загальноосвітніх навчальних закладів та 5 закладів дошкільної освіти та 14 закладів
культури: 6 бібліотек, 6 будинків культури та 2 сільських клуби.
Загальний фонд
Найбільш питому вагу у видатках загального фонду бюджету громади за галузями
за 2021 рік займають кошти на фінансування установ освіти – 61,9 відс., далі:
державне управління – 21.9 відс.,
трансферти іншим бюджетам – 2,3 відс.,
організація благоустрою населених пунктів та житлово-комунальне господарство –
3,8 відс.,
культура і мистецтво – 4.5 відс.;
охорона здоров’я – 1.5 відс.;
соціальний захист та соціальне забезпечення - 3,1 відс.;
інша діяльність - 1 відсоток.
При здійсненні видатків як за загальним так і за спеціальним фондами виконавчим
комітетом Михайлівської сільської ради дотримано соціальну спрямованість бюджету.
За економічною структурою видатки загального фонду бюджету на утримання
установ громади та фінансування заходів характеризуються наступними показниками:
видатки на заробітну плату з нарахуваннями (з урахуванням міжбюджетних
трансфертів) – 39 524,88 тис. грн. (79,9 відсотки до загального обсягу),
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 021,31 тис. грн. (4,08 відсотки),
продукти харчування – 741,07 тис. грн. (1,5 відс.),
поточні виплати населенню – 613,67 тис. грн. (1,24 відсоток),
поточні трансферти установам, організаціям – 824,94 тис. грн. (1,67 відсоток),
оплата послуг (крім комунальних) – 2 204,94 тис.грн. (4,46 відс.),
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 193,07 тис.грн. (4,43 відс.),
субсидії та поточні трансферти органам державного управління інших рівнів –
1 216,36 тис. грн. (2,46 відс.).
окремі заходи по реалізації державних програм – 44,91 тис. гривень. (0,09 відс.).
інші поточні видатки - 75,29 тис. грн. (0,09 відс.).
Зокрема:
видатки на утримання державного управління (виконавчий комітет Михайлівської
сільської ради та фінансовий відділ) за 2021 рік склали суму в розмірі 9 855,07 тис.грн., або
97,94 відс. видатків загального фонду,
По спеціальному фонду за 2021 рік по апарату управління касові видатки
становлять 622,31 тис. грн, 100 відс. запланованих, з них: 35,25 тис. грн. на придбання
принтерів; придбано грузо-пасажирський автомобіль «Opel-Combo» за 537,2 тис.грн.;
проведено капітальний ремонт системи опалення Ребедайлівського старостату 49,86
тис.грн. та ін.
За звітний період видатки на фінансування освіти здійснені в загальному обсязі на
суму 26 935,17 тис. грн. при затвердженому бюджеті 30 559,9 тис. грн. або майже 88,14
відс. виконання:
- За 2021 рік видатки на фінансування «Надання дошкільної освіти» здійснені в
обсязі 4 962,76 тис. грн. або 91,28 відс. виконання.
- На «Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти» видатки на
фінансування галузі загальноосвітніх навчальних закладів здійснені в обсязі 25 241,1 тис.
грн. або 91,28 відс. до уточненого плану загального фонду, в т.ч.:
-видатки на Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти, в т.ч за рахунок освітньої субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на оплату праці педагогічних працівників склали 17 343,32 тис. грн. або 88,67 відс.
уточнених призначень на звітний період.
-Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти» в т.ч за рахунок
залишку освітньої субвенції 2020 року - видатки здійснені в обсязі 815,79 тис. грн., а саме:
по загальному фонду в сумі – 557,29 тис.грн. придбання шкільних меблів,
придбання запчастин для шкільних автобусів, проектори, принтери та іншу оргтехніку,

будівельні матеріалів для поточного ремонту приміщень ліцеїв, електропобутову техніку
для їдалень та майстерень ліцеїв, спортінвентар – 7,85 тис.грн,
по спеціальному фонду - в сумі 258,5 тис.грн. (придбано два опалювальні
твердопаливні котли для Ребедайлівського ліцею загальною вартістю, проведено
капітальний ремонт приміщень котельні КЗ «Ребедайлівський ліцей» та погребу КЗ
«Ревівський ліцей»).
Заходи з забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам - видатки становлять в сумі 293,32 тис. грн. або 92,06 відс. призначень на
звітний період. співфінансування в сумі 23,86 тис.грн. або 94,95 відс.
По загальному фонду видатки по НУШ склали в сумі 186,35 тис.грн., в т.ч.
субвенція -174,39 тис. грн. або 87,3 відс. уточнених призначень придбано засобів навчання
та обладнання на суму 126,7 грн (в т.ч. субвенція – 114,74 тис.грн.), а саме: меблі для
початкової школи, модульні меблі, демонстраційне обладнання.
По спеціальному фонду видатки по НУШ склали в сумі 130,83 тис.грн., в т.ч.
субвенція -118,93 тис. грн., або 100 відс. призначень на звітний період, придбано
інтерактивні комплекти для ліцеїв громади.
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами видатки за
звітний період становлять 9,54 тис. гривень.
Видатки за 2021 рік по охороні здоров'я виділялися як трансферти підприємствам
(установам, організаціям) та загалом склали 1 410,37 тис.грн., (в т.ч за рахунок додаткової
дотації з державного бюджету 392,64 тис.грн.), капітальні трансферти (співфінансування
для придбання ємкості для стиснених або скраплених газів для зберігання рідкого кисню
для Кам’янської багатопрофільної лікарні, мопед для фельдшера) – 397,6 тис. гривень.
По загальному фонду трансферти на утримання установ та закладів охорони
здоров’я становлять 1 012,77 тис. грн.:
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - 272,3 тис.грн.
(оплата енергоносіїв, на продукти харчування, на придбання оргтехніки та
електроматеріалів для COVIDного відділення, оплата експертизи по котлах);
КПКВКМБ 0212070 Екстрена та швидка медична допомога населенню поточні
трансферти в сумі 200,0 тис. грн. (придбання паливно-мастильних матеріалів);
КПКВКМБ 0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 362,64 тис.грн.
Видатки з відшкодування вартості медикаментів з лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет в сумі 187,83 тис.грн. проводились за рахунок субвенції з місцевого
бюджету.
На фінансування напрямку соціального захисту та соціального забезпечення за
2021 рік спрямовано видатки загального фонду в розмірі 1 517,07 тис. грн. або 87,5 відс.
уточнених призначень на звітний період, з них на забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим
віком, хворобою, інвалідністю видатки склали 1 135,7 тис. грн. або 99,31 відс. уточнених
призначень на звітний період.
На Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення за 2021 рік
спрямовано видатки в розмірі 265,64 тис. грн., а саме на виплату матеріальних допомог за
зверненнями жителів громади, в тому числі: допомоги на лікування онкохворим,
післяопераційну реабілітацію, учасникам бойових дій на території інших держав
(Афганістан), репресованим.
Крім того, протягом 2021 року проводилися виплати за іншими напрямками
програми «Турбота» на загальну суму 115,73 тис.грн.:
надання пільг населенню (пільговим категоріям) з оплати послуг зв’язку та
комунальних послуг - в сумі 17,76 тис.грн.;
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на
залізничному транспорті - в сумі 26,37 тис.грн.;

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на
автомобільному транспорті – 41,58 тис.грн.;
надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не
здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - в сумі 13,13 тис.грн.;
виплати ветеранам війни та праці – 6,6 тис. гривень.
пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи - в сумі 4,38 тис.грн.;
видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
- в сумі 2,04 тис.грн.;
компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне
обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування - в сумі 3,84
тис.гривень.
За 2021 рік установи та заходи культури та мистецтва профінансовані в обсязі
2 216,83 тис. грн. За рахунок цих коштів утримується 2 сільських клуби, 6 будинків
культури і 6 сільських бібліотек. На енергоносії та комунальні послуги за звітний період
використано установами культури 164,38 тис. грн.
По спеціальному фонду по закладах культури витрачено 41,20 тис.грн., а саме:
придбано духовий музичний інструмент, придбано секційну огорожу до Пляківського
клубу, та обладнання для дискотеки.
Видатки на Забезпечення діяльності
місцевих центрів фізичного здоров`я
населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення
регіону склали суму в 40,44 тис. грн.
На Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства та
Благоустрій видатки за 2021 рік склали суму в розмірі 2 044,42 тис. грн., або 90,77 відс. За
рахунок коштів спеціального фонду на водопровідно-каналізаційне господарство та
благоустрій та екологічний стан населених пунктів громади використано коштів в сумі
242,94 тис. гривень.
Видатки на економічну діяльність за звітний період в цілому склали 3 055,11 тис.
грн. або 50,73 відс.
Видатки проведено по спеціальному фонду на здійснення заходів із землеустрою на
загальну суму 49,88 тис.грн., що становить 16,63 відс. суми субвенції з районного бюджету
300,0 тис.грн., а саме проведено інвентаризації та нормативно-грошову оцінку земель по
селах Ребедайлівка та Флярківка.
Видатки на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території за 2021
рік проведено по спеціальному фонду за капітальними видатками на реалізацію заходів
щодо капітальних ремонтів закладів соціальної сфери та придбання матеріальних цінностей
для поновлення їх матеріально-технічної бази в сумі 2 705,2 тис.грн., або 54,06 відс.
затверджених асигнувань. Заплановані кошти повністю не використані через несприятливі
погодні умови.
Трансферти, що надійшли з державного та обласного бюджетів та не використані
до кінця року в сумі 4 236,04 тис.грн., залишились на котловому рахунку, а саме:
субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 1 972,59
тис.грн.,
освітня субвенція з державного бюджету - 2 220,21 тис грн,
дотація на енергоносії з обласного бюджету – 43,24 тис.грн.
Забезпечена виплата в повному обсязі заробітної плати працівникам бюджетних
установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру
мінімальної заробітної плати. Проведені своєчасні розрахунки за енергоносії. Кредиторська
заборгованість по вказаних виплатах станом на 01.01.2022 року відсутня.
За рік спільними зусиллями громади, органів державного управління та завдяки
державній підтримці, в життя втілено чимало проектів, які покращили соціально-побутові
умови жителів та інфраструктуру територіальної громади.

СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ

На адміністративній території Михайлівської сільської ради об’єднаної
територіальної громади обліковується 23246,00 га земель:
с. Михайлівка, с-ще Лісове – 5471,1 га (площа населених пунктів с.
Михайлівка – 747,6346 га, с-ще Лісове – 74,5654 га);
с. Ребедайлівка – 1922,1 га (площа населеного пункту с. Ребедайлівка –
393,3 га);
с. Ревівка, с. Пляківка – 3634,0 га (площа населених пунктів с. Ревівка –
223,1207 га, с. Пляківка – 302,5978 га);
с. Жаботин, с. Флярківка, с-ще Сокирне – 6474,90 га (площа населених
пунктів с. Жаботин – 977,2672 га, с. Флярківка – 302,3041 га, с-ще Сокирне –
45,2290 га);
с. Райгород, с. Ярове – 2768,60 га (площа населених пунктів с. Райгород –
373,4608 га, с. Ярове – 106,4392 га);
с. Лубенці, с. Куликівка, с-ще Грекове – 2974,7 га (площа населених
пунктів с. Лубенці – 299,6417 га, с. Куликівка – 206,8749 га, с-ще Сокирне –
25,4834 га);
Площа земельних часток (паїв), які перебувають у приватній власності
громадян становить:
с. Михайлівка, с-ще Лісове – 1142 паї площею 3375,7 га (з них передано в
оренду – 1039 паїв площею 3096,0277 га; вийшли з паями в натурі - 97 осіб/103
паї площею 279,6723 га).
Орендарями земельних часток (паїв) є: ТОВ «Олімп», ПП «ВАТ Компані»,
ФГ «Колос», ФГ «Руденко В.І.», ФГ «Шульга О.Я.», ФГ «Клин», ПП Москаленко
Д.А.
Також в оренді ТОВ «Аграрна корпорація України» перебувають 40,00 га
земель резервного фонду. В оренді фермера Руденко В.І. перебувають 8,7048 га
земель запасу;
с. Ребедайлівка – 442 паї площею 1020,6 га (з них передано в оренду - 401
пай площею 931,28 га; вийшли з паями в натурі – 43 особи/41 пай площею 89,32
га).
Орендарями земельних часток (паїв) є: ТОВ «Олімп», ТОВ «Колос -08»,
СТОВ «Ребедайлівка», ФГ «Руденко В.І.».
Також в оренді ТОВ «Олімп» перебувають 56,9756 га земель запасу та
резерву.
с. Ревівка, с.Пляківка – 630 паї площею 2180,90 га (з них передано в оренду
- 630 паї площею 2180,90 га).
Орендарями земельних часток (паїв) є: ТОВ «Олімп», ТОВ «Імпульс», СФГ
«Зірниця», Шульга С.Я.;
Також в оренді ТОВ «Олімп» перебувають 70,7 га земель резервного фонду
та запасу, в оренді ФГ «Органік» перебувають 25,3801 га земель резерву, в оренді
Косенко І.І. перебуває – 21,30 га;
с. Жаботин, с. Флярківка, с-ще Сокирне – 1294 паї площею 2403,2201 га (з
них передано в оренду - 1183 паї площею 2173,0823 га, вийшли з паями в натурі –
29 особ/43 паї площею 67,4128 га).

Орендарями земельних часток (паїв) є: ТОВ «Олімп», ТОВ «АПК-Сервіс»,
СФГ Ісаєв В.А.
Також в оренді ТОВ СП «НІБУЛОН» перебувають 55,177 га земель запасу,
ТОВ «АПК-Сервіс» - 19,9506 га земля резервного фонду, ТОВ «Олімп» - 19,2046
га земля резервного фонду, ПП «ВАТ Компані» - 3,4002 га земель запасу,
Петраускас В.В. - 24,1806 га земель запасу та резерву, Петраускас В.І. - 23,0276
га земель запасу та резерву, Терешко В.П. – 3,5797 га, Петчик С.С. 29,7995 га
земель резерву, Бойко В.М.- 28,4361 га земель запасу та резерву, Гречаний О.І. –
10,8796 га земель резерву, ФГ «Деметра – 15» 41,7466 га земель резерву,
Сумський В.В. -10,8190 га земель запасу, Шкляренко К.С. 47,8763 га земель
запасу.
с. Лубенці, с. Куликівка, с-ще Грекове – 457 паї площею 779,4 га (з них
передано в оренду - 412 паї площею 646,0549 га, вийшли з паями в натурі – 33
особи/43 паї площею 78,8157 га).
Орендарями земельних часток (паїв) є: ТОВ СП «НІБУЛОН», ФГ «Врожай
88», ФГ «Полі Агро», Терешко В.П.)
Також в оренді ТОВ СП «НІБУЛОН» перебувають 154,076 га земель запасу
та резерву, ФГ «Полі Агро» 5,8720 га. земель запасу, Терешко В.П. перебувають
10,5853 га земель запасу, ФГ «Врожай 88» перебувають 10,1736 га земель запасу.
с. Райгород, с. Ярове – 572 паї площею 1576,19 га (з них передано в оренду
– 528,5 паї площею 1453,6548 га).
Орендарями земельних часток (паїв) є: ТОВ «Олімп», ТОВ «Мейк Агро»,
ТОВ «АЛЬФА-АГРО» КВГ, ДСП «Агрокомплекс», ФГ Бандура В.І., ФГ
«Куцівське».
31.01.2018 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення про передачу
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у
комунальну власність обʼєднаних територіальних громад та розпорядженням від
31.01.2018 року за № 60-р «Питання передачі земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність
обʼєднаних територіальних громад» доручив Державній службі з питань геодезії,
картографії та кадастру починаючи з 01.02.2018 року провести інвентаризацію
земель за межами населених пунктів що входять до обʼєднаних територіальних
громад та передати дані землі у комунальну власність громад.
На виконання даного розпорядження між Головним управлінням
Держгеокадастру у Черкаській області та Михайлівською сільською радою було
укладено Меморандум про співпрацю при здійсненні заходів щодо передачі
земель сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну
власність обʼєднаних територіальних громад.
Земельні ділянки за межами населених пунктів територіальної громади,
передані у комунальну власність:
с. Михайлівка, с-ще Лісове – 411,2764 га
с. Ребедайлівка – 137,0112 га
с. Ревівка, с. Пляківка – 358,3288 га
с. Жаботин, с.Флярківка, с-ще Грекове – 839,7364 га
с. Райгород, с. Ярове – 205,7822 га
с.Лубенці, с. Куликівка, с-ще Грекове – 269,3286 га
Всього – 2221,4636 га.
З них передано в оренду – 814,6642 га

ОСВІТА
Станом на 01.01.2022 року функціонують п’ять дошкільних закладів освіти (даліЗДО). Всі дошкільні заклади освіти загального розвитку. У дошкільних навчальних
закладах працювало у 2021 році6 груп з 9 годинним режимом роботи. Згідно з обліком у
громаді нараховується 214 дітей віком від 0 до 6 років. У ЗДО здобувають освіту 106
вихованців. Середня завантаженість ЗДО - 43 дитини на 100 місць. Протягом останніх років
у громаді проводиться системна, послідовна робота щодо охоплення дошкільною освітою
дітей старшого дошкільного віку. Як результат - 100% дітей п’ятирічного віку відвідують
дошкільні установи. Станом на 1 грудня 2021 року кількість дітей від 3 до 6 років, які
навчаються і виховуються в ЗДО, становить 100% (95 вихованців). Харчування дітей у ЗДО
забезпечується відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст.35) за рахунок
залучення бюджетних та батьківських коштів. Вартість харчування дітей: - 40%
(батьківська плата) -60% (місцевий бюджет). Від оплати за перебування в дошкільних
навчальних закладах громади звільнені діти, батьки яких є учасниками АТО, діти з
малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, сироти, позбавлені батьківського піклування,
діти напівсироти. На 50% зменшена оплата для дітей з багатодітних родин. Загалом на
харчування дошкільнят витрачено 513 381,92 грн.
На поточні ремонти закладів дошкільної освіти витрачено кошти в сумі 54 265 грн.
Виготовлено проектно - кошторисну документацію на пожежну сигналізацію в ЗДО
«Барвінок» на суму 49 879 грн. Придбано бензопили та бензокосу на загальну суму 25820
грн. Фарби - 15273 грн.
Господарчих товарів на загальну суму 46 164 грн. Придбано холодильник 7900 грн.
Загалом на господарчі потреби садочків витрачено кошти в сумі 220 032,30 грн. На оплату
послуг - 187 592,72 грн.
ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Успішне здійснення освітнього процесу залежить від комфортних умов, необхідної
матеріально-технічної бази та навчально-методичного забезпечення. У громаді
функціонують 5 закладів загальної середньої освіти. Кількість учнів, які навчаються у
закладах загальної середньої освіти громади 556 учнів. Організовано інклюзивне навчання
для 1 дитини в ЗЗСО. П’ятеро дітей здобувають освіту на індивідуальній формі навчання
(згідно довідок ЛКК).
Протягом 2021 року виконкомом Михайлівської сільської ради була проведена значна
робота по зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів громади.
На поточний ремонт закладів загальної середньої освіти використано кошти в сумі
215 743,66 грн. на саме: ( проведення поточних ремонтів, придбання фарби, цементу,
вапна, шпаклівки та ін.)
На
придбання
господарчих,
миючих,
канцтоварів
використано
коштів в сумі - 108 234 грн.
Придбано бензопили на загальну суму 13 695 грн, морозильні скрині, сушили для
рук, водонагрівач, холодильник на загальну суму 34 000 грн, лінолеум - 16 494,66 грн,
шкільні меблі (столи та стільці учнівські) на загальну суму 76 240 грн, принтери 66 606 грн,
проектори 43272 грн. Спортінвентар 7 847 грн, модульні меблі - 38 493,50 грн.
Термометри, дозатори, дезинфікуючі засоби на суму 12 825 грн.
Загалом на потреби закладів освіти в 2021 витрачено кошти в сумі 487 292, 66 грн.
На оплату послуг витрачено кошти в сумі 222 294,64 грн.
НУШ
Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ”НУШ” з
державного бюджету місцевим бюджетам були виділені та використані кошти освітньої
субвенції, а саме:
•
Придбано 6 ноутбуків для початкових класів в сумі 120 240 грн;
•
Інтерактивні комплекти – 5 одиниць на суму 149 900 грн;
•
Класні дошки та дидактичне обладнання - 84 485 грн, принтери та ламінатори на
суму 37 500 грн, модульні меблі – 49 950 грн, столи та стільці для вчителів – 38 250 грн,
шкільні меблі – 48 750 грн.

ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС
Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому є
складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної та
загальної середньої освіти. Станом на 01.01.2022 р. в громаді налічується 12 дітей
дошкільного віку та 82 учнів, які проживають за межею пішохідної доступності і
потребують регулярного підвозу до закладів освіти. Підвозиться 94 дітей (100%). Підвіз
здійснюється 2 шкільними автобусами.
На обслуговування шкільного автобуса витрачено кошти в сумі:
192 339
грн, в т.ч.:
- послуги з обслуговування транспорних засобів (страхування, ремонт та технічне
обслуговування) – 59 725 грн;
- запчастини – 54 654 грн;
- дизпаливо – 77 960 грн.
ХАРЧУВАННЯ
У 2021 навчальному році організовано харчування у 5 їдальнях закладів загальної
середньої освіти громади, на що було виділено 762 177,16 грн. для безкоштовного
харчування 290 учнів (в т.ч. сироти та позбавленні батьківського піклування - 10, учні з
інвалідністю – 12, малозабезпечені - 21, СЖО – 12, діти, батьки яких є (були) учасниками
АТО – 23, 212 - учні 1-4 класів) відповідно до ст. 56 Закону України «Про освіту». Також у
закладах загальної середньої освіти громади харчуються 185 учнів за батьківську плату.
Для опалення приміщень ЗДО та ЗЗСО за 2021 рік закуплено та заготовлено 950
м.куб. дров.
На підвіз вчителів було використано коштів в сумі – 43,110 тис.грн.
Проведені виміри опору ізоляції, перезарядка вогнегасників, дератизація приміщень
, аналіз води на суму – 42, 112 тис.грн.
КУЛЬТУРА
У зв’язку з обмежувальними заходами з метою запобігання поширенню хвороби
COVID – 19, усі святкові заходи проводилися з дотриманням карантинних вимог та
безпечної дистанції. Зокрема, запропоновано максимально скоротити чисельність людей
під час відвідування заходів, скоротити час безпосередньо самих урочистостей,
відмовитися від концертної програми, виїзної торгівлі, тощо.
Головним напрямком діяльності Михайлівської ТГ у сфері культури є
відродження та ствердження всього українського.
Тематика проведення масових заходів пов’язана із відзначенням суто державних
свят.
Проведено свято духової музики, працюють бібліотеки.
ВІДДІЛ «ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ»
Рішенням Михайлівської сільської ради від 26.05.2020 р. № 30-2/VII створено відділ
Центр надання адміністративних послуг з віддаленим робочим місцем у с. Райгород, який
повноцінно почав працювати з січня 2021 року.
Основними принципами роботи ЦНАП є єдиний відкритий простір, ввічливе
ставлення персоналу, стислі та чітко визначені строки, комфортні умови для клієнтів,
максимальна результативність.
Звернувшись до ЦНАП громадяни мають змогу отримати консультації спеціалістів,
визначитись із переліком необхідних документів для отримання адміністративних послуг та
отримати ці послуги, і все це в одному місці.
У розпорядженні відвідувачів вільний доступ до мережі Internet через систему Wi-Fi.
Також забезпечені умови для відвідувачів з дітьми – облаштовано дитячий куточок.
Адміністратори ЦНАП та спеціалісти виконавчого комітету, які виконують функції
адміністраторів, підключені до Реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Реєстру
територіальної громади, ПК «Соціальна громада», до Єдиної державної електронної
системи у сфері будівництва та інформаційної системи «Вулик».
Впроваджено моніторинг якості надання адміністративних послуг. Висловити свою
думку щодо якості обслуговування громадяни можуть відсканувавши QR-постер та
відповівши на декілька питань.
Всього в ЦНАП було запроваджено 130 адміністративних послуг та 119 на
віддаленому робочому місці в с. Райгород.
За звітний період у відділі ЦНАП було надано 10113 послуг, з них 7971 суб’єктом
надання яких є виконавчий комітет сільської ради.
Найбільш актуальними та затребуваними для жителів громади виявились наступні
адміністративні послуги:
- реєстрація нерухомого майна – 49 %;
-реєстрація місця проживання та видача довідок з реєстрації місця проживання – 13
%;
- послуги соціального характеру – 10 %;
- з земельних питань – 9 %.
За звітний період до місцевого бюджету за сплату адміністративних послуг
надійшло 584, 4 тис.грн.
Крок за кроком ми намагаємось будувати сучасний, європейський сервісний ЦНАП,
орієнтований на потреби громадян.
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У виконавчому комітеті Михайлівської сільської ради працюють спеціалісти
соціального забезпечення, завдання яких полягає у практичній допомозі при оформлені
пільг окремим категоріям населення, субсидій на житлово-комунальні послуги та всіх видів
державних соціальних допомог, а також, допомога клієнтам у визначенні причин власних
проблем і подальший спільний пошук можливостей для їхнього вирішення шляхом надання
комплексу соціальних послуг.
За 2021 рік по виконавчому комітету Михайлівської сільської ради зареєстровано та
передано до управління соціального захисту населення Черкаської районної державної
адміністрації 1473 письмових звернень для надання адміністративних послуг соціального
характеру, в тому числі сформовано 44 електронних справ із застосуванням програмного
комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна програма». Крім того, за звітний
період зареєстровано 170 заяв про надання соціальних послуг.
Михайлівською сільською радою прийнято місцеву програму «Турбота» на 20212025 роки, яка спрямована на соціальний захист населення.
У 2021 році по даній програмі з обласного бюджету здійснювались виплати на:
компенсацію особам з інвалідністю за бензин, ремонт, технічне обслуговування
автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування в сумі 3,8 тис. грн;
компенсацію за поховання жителя села Михайлівка – Заярного Петра Васильовича,
як учасника бойових дій та особу з інвалідністю внаслідок війни на суму 2,0 тис.грн;
компенсацію на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи - 4,4 тис.грн.
А також, протягом року, щомісячно виплачувалась фінансова допомога жителю села
Михайлівка - Запотоцькому Олексію Станіславовичу, як репресованому політичному
в’язню на суму 12,0 тис. грн.
У 2021 році жителям громади з місцевого бюджету надавалась одноразова грошова
матеріальна допомога:
на лікування (на 59 осіб – 97,5 тис.грн);
на вирішення соціально-побутових проблем (на 30 осіб - 33,2 тис.грн);

на придбання шкільної форми (на 9 осіб – 18,0 тис.грн);
на поховання (на 7 осіб – 1,5 тис.грн);
до дня Чорнобильської трагедії 34 особи, які постраждали внаслідок аварії отримали
виплати на суму 10,2 тис. грн;
до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та річниці
виведення військ з Афганістану 29 осіб одержали виплати на суму 8,7 тис. грн;
до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 4 особи з числа інвалідів
війни, яким виповнилось 90 і більше років виплачено коштів на суму 8,0 тис.грн;
до міжнародного дня людей з інвалідністю сім’ям, які офіційно здійснюють догляд
за дитиною з інвалідністю надано допомоги на суму 13,0 тис.грн.
Крім того:
2 особи з інвалідністю, які потребують процедури гемодіалізу для проїзду до лікарні
в м. Черкаси одержували щомісячну фінансову допомогу на загальну суму 24.7 тис.грн;
двом інвалідам війни, яким виповнилось 90 і більше років, виплачувалась щомісячна
стипендія на загальну суму 6,6 тис.грн;
жителю села Михайлівка - Степаненку Олександру Семеновичу із липня 2021 року
щомісячно виплачувалась грошова виплата для здійснення соціальних послуг з догляду на
непрофесійній основі на загальну суму
13,1 тис.грн.
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян за 2021
рік становлять: автомобільним транспортом - 41,6 тис.грн;
залізничним транспортом - 26,4 тис.грн.
Сума виплат для надання пільг:
інвалідам по зору та членам їх сімей на оплату 50% вартості житлово-комунальних
послуг та послуг зв’язку становить 7,0 тис.грн;
особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС на санаторнокурортне лікування один раз на рік - 2,9 тис.грн;
окремим категоріям громадян на оплату послуг зв’язку - 7,9 тис.грн.
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
Робота Служби у справах дітей Михайлівської сільської ради спрямована на
забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав та інтересів дітей різних
категорій, створення сприятливого середовища для їх виховання, навчання, соціального
захисту, розвитку сімейних форм виховання, запобігання соціальному сирітству та
розвитку ефективної системи забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа, відповідно до Конвенції ООН про права дитини,
Конституції України, Сімейного кодексу України, законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи
для дітей», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про
житловий фонд соціального призначення», постанов Кабінету Міністрів України від
30.05.2018 року №453 «Про затвердження Державної соціальної програми «Національний
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року», від
24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини», від 08.10.2008 №905 «Про затвердження Порядку провадження
діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»,
від 03.10.2018 №800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю»,
від 26.04.2002 №564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»,
від 26.04.2002 №565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю», розпорядження
Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 №526-р «Про Національну стратегію
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та
план заходів з реалізації її І етапу» та інших нормативно-правових актів, спрямованих на
соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб
з їх числа. Одним із найважливіших завдань Служби у справах дітей сільської ради є захист

прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які проживають в
сім'ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків.
На первинному обліку Служби у справах дітей Михайлівської сільської ради дітей
перебуває 12 дітей-сиріт, 12 дітей, позбавлених батьківського піклування та 21 дитина, як
такі, що опинилися в складних життєвих обставинах.
Протягом 2021 року Службою у справах дітей Михайлівської сільської ради було
проведено 10 засідань комісії з питань захисту прав дитини, розглянуто 14 письмові та 17
усних звернень громадян. За результатами розгляду питань надано 3 дозволи на вчинення
правочинів щодо нерухомого майна, видано 4 висновки про доцільність позбавлення
батьківських прав, прийнято 1 рішення щодо визначення місця проживання дитини, надано
10 погоджень на перебування дітей в святкові та вихідні дні в закладах інституційного
догляду, встановлено опіку щодо 1 дитини-сироти, 2 дітей –сиріт та 1 дитину, позбавлену
батьківського піклування влаштовано до ДБСТ, затверджено 45 індивідуальних планів
соціально-правового захисту дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 2 дітей – сиріт взято на квартирний
облік, розглянуто питання виконання батьківських обов’язків у 9 сім’ях та батьків
попереджено про адміністративну відповідальність за не виконання батьківських
обов`язків. Розглянуто 3 подання з навчальних закладів та вжито заходів щодо залучення до
навчання 3 дітей, проведено профілактичні бесіди з батьками.
З метою профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, протягом 2021
року Службою у справах дітей проведено 12 профілактичних заходів (рейдів), під час яких
обстежено умови проживання 32 сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.
Обстежено умови проживання 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які виховуються в сім’ях опікунів (піклувальників) та прийомних сім’ях.
У 2021 році підготовлено та подано до суду 3 позови про позбавлення батьків
батьківських прав відносно 3 дітей, 1 з яких задоволено, 2 перебуває в стадії розгляду.
Взято участь в 10 судових засіданнях з розгляду цивільних справ (представлення інтересів
дітей при позбавленні батьків батьківських прав, визнання батьківства).
Для 38 дітей з категорійних сімей за кошти місцевого бюджету були придбані
подарунки до Новорічних свят та Дня захисту дітей.
«ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ»
Рішенням Михайлівської сільської ради від 26.02.2021 року створено Комунальну
установу «Центр надання соціальних послуг». В Комунальній установі «Центр надання
соціальних послуг» згідно штатного розпису складається з двох відділень: відділення
соціальної допомоги вдома та відділ соціальної роботи з сім`ями, дітьми та молоддю.
Відділення соціальної допомоги вдома призначене для надання соціальних
послуг непрацездатним громадянам, які не здатні до самообслуговування, частково
втратили рухову активність у зв’язку із старістю, інвалідністю або станом здоров’я, за їх
місцем проживання вдома.
Наразі у відділенні соціальної допомоги вдома працює 15 соціальних робітників.
Протягом 2021 року відділенням обслуговувалось 170 осіб. Станом на 01.01.2022 року на
обслуговуванні перебуває 150 осіб. Всі підопічні обслуговуються безкоштовно.
Соціальними робітниками надаються такі послуги:
• придбання та доставка медикаментів, продовольчих та промислових товарів;
• приготування їжі;
• допомога у дотриманні особистої гігієни;
• допомога в обробітку присадибних ділянок;
• організація заготовок продуктів харчування на зимовий період;
• організація забезпечення паливом, ремонту житла;
• вирішення за дорученням обслуговуваних громадян питань у державних та інших
підприємствах;
• виклик лікаря, організація консультування громадян медичними фахівцями;
• допомога у прибиранні приміщення та інші послуги;
• послуги прачки та перукаря.

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ`ЯМИ, ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ
Протягом 2021 року проведені наступні заходи:
−
під соціальним супроводженням працівника відділу перебувало 2 прийомні сім’ї, в
яких виховується 3 дітей, позбавлених батьківського піклування;
−
від суб’єктів соціальної роботи отримано 20 повідомлень про сім’ї, які перебувають
в складних життєвих обставинах, відповідно проведено виїзди в ці сім’ї та складено 24 акта
оцінки їх потреб;
−
в результаті оцінки потреб сімей їм надавалися соціальні послуги консультування,
представництва інтересів, інформування, соціального супроводу;
−
послугою соціальний супровід було охоплено 3 сім’ї, які перебувають в складних
життєвих обставинах, членам цих родин надавалися послуги з питань: набуття навичок
ведення домашнього господарства, планування бюджету, налагодження сімейних та
соціальних стосунків, мінімізації шкідливих звичок, підвищення рівня батьківського
потенціалу, покращення житлово-побутових умов, оформлення державних допомог;
−
рішенням виконавчого комітету Михайлівської сільської ради від 18.08.2021 № 216
створено координаційну раду з питань сімейної політики, гендерної рівності, запобігання та
протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми на
території Михайлівської сільської ради; проведено 2 засідання ради;
−
на виконання розпорядження голови Михайлівської сільської ради від 17.11.2021 №
47-р/02-07 організовано та проведено заходи в рамках Всеукраїнської кампанії «16 днів
проти насильства»;
−
проведено інформування населення громади про соціальні послуги, які надаються
установою відповідно до законодавства;
−
в приміщеннях старостатів, закладів дошкільної освіти, закладах загальної середньої
освіти розміщені плакати з питань протидії торгівлі людьми, попередження домашнього
насильства «Кожен постраждалий має право на допомогу», розповсюджувалися буклети
відповідної тематики;
− підготовлено та розміщено на офіційному сайті сільської ради матеріали з питань
проблем інвалідності, профілактики домашнього насильства та насильства за ознакою статі,
профілактики торгівлі людьми, про права дитини, людини;
−
взяли участь у семінарах-навчаннях для фахівців територіальних громад Черкаської
області:
з питань взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сферах запобігання та протидії
домашньому насильству, торгівлі людьми;
з питань організації соціальної роботи в громаді, ведення випадку, оцінки потреб;
з питань консультування осіб/сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих
обставинах.
РОБОТА ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН
Виконавчим комітетом Михайлівської сільської ради (далі виконком сільської ради)
вживаються заходи щодо об’єктивного і своєчасного розгляду звернень громадян,
задоволення їх законних вимог та своєчасного інформування заявників про наслідки
розгляду їх звернень.
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента
України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації
та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування» затверджені графіки особистого прийому громадян сільським
головою, заступниками сільського голови, секретарем сільської ради, старостами та
керуючою справами (секретарем) виконавчого комітету Михайлівської сільської ради.
Графіки наглядно оформлені і знаходяться у зручному для ознайомлення місці у
приміщенні сільської ради, а також висвітлені на офіційному веб-сайті сільської ради.
Графіками особистого прийому громадян передбачено місце проведення, дні та години
особистого прийому громадян.

Виконкомом сільської ради проводиться аналіз щодо роботи із зверненнями
громадян. Щорічно дане питання розглядається на засіданні виконкому сільської ради. У
зверненнях громадян, розглянутих за 2021 рік найчастіше порушувались питання аграрної
політики і земельних відносин – 9 звернень.
На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента
України від 07.02.2008 № 109/2008 сільським головою взято на особистий контроль розгляд
звернень та забезпечення проведення першочергового особистого прийому жінок, яким
присвоєно почесне звання країни «Мати – героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни,
Героїв Соціалістичної Праці. За 2021 рік звернень від даної категорії населення до сільської
ради не надходило.
Особлива увага приділяється розгляду звернень найбільш незахищених верств
населення, а саме ветеранів війни та праці, учасників бойових дій, учасників війни,
інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, членів
багатодітних сімей, одиноких матерів, громадян, які потребують соціального захисту та
підтримки. За 2021 рік надійшло 1 звернення від даної категорії населення до сільської
ради.
На особливому контролі перебуває розгляд повторних і колективних звернень
громадян. У 2021 році до сільської ради надійшло 1 колективне звернення, на яке дано
конкретні відповіді в установлений законодавством термін.
За 2021 рік до сільської ради надійшло 25 письмових звернення, що на 3 звернення
більше відповідного періоду 2020 року (22 звернення), з них 23 звернення надійшло із
вищих органів влади (за 2020 рік – 22 звернення), на які надано письмові відповіді, з них: 8
– вирішено позитивно, 17 – надано роз`яснення.
Всі звернення, що надходять до сільської ради, розглядаються керівництвом та
надаються відповідні доручення виконавцям. Інформування авторів звернень відбувається у
термін, передбачений нормативними документами щодо розгляду звернень громадян. На
всі питання, порушені у зверненнях, заявникам надано вичерпні, аргументовані відповіді,
або рекомендації щодо можливих шляхів вирішення порушених питань.
Найбільш суттєві питання, які порушували громадяни протягом звітного періоду у
своїх зверненнях до керівництва сільської ради стосувались аграрної політики і земельних
відносин – 9 звернень; соціальної політики, соціального захисту населення – 5 звернення;
комунального господарства – 2 звернення; інші - 9 звернень.
З метою зменшення кількості звернень громадян до органів влади вищого рівня та
керівництва сільської ради, жителям громади щоденно надаються консультації з
найрізноманітніших питань в структурних підрозділах виконкому сільської ради.

Про здійснення державної регуляторної політики виконавчим комітетом
Михайлівської сільської ради у 2021 році
Реалізація державної регуляторної політики Михайлівською сільською радою та її
виконавчим комітетом у 2021 році здійснювалась відповідно до завдань, визначених
Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», мета яких - прийняття виважених рішень з урахуванням максимально
можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів
суб’єктів господарювання, громадян та влади.
Реалізація та організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності відповідно до Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» є одним із напрямів
діяльності фінансового відділу, юридичного відділу та відділу земельних відносин,
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування.
Відповідальною постійною комісією з питань впровадження державної регуляторної
політики визначено постійну комісію сільської ради з питань регламенту, депутатської
етики, законності, правопорядку та антикорупційної політики. Комісія готує експертні
висновки щодо регуляторного впливу
проектів регуляторних актів та перевіряє
відповідність проектів рішень сільської ради та її виконавчого комітету до вимог Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності» рішенням першої сесії Михайлівської сільської ради VIII
скликання від 01.12.2020 року № 1-12/VІІІ затверджено План діяльності з підготовки
проєктів регуляторних актів Михайлівської сільської ради на 2021 рік. Рішенням
виконавчого комітету від 19.05.2021 №119 затверджено План діяльності з підготовки
проєктів регуляторних актів виконавчого комітету Михайлівської сільської ради на 2021
рік.
Плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Михайлівської сільської
ради та виконавчого комітету Михайлівської сільської ради оприлюднювалися на
офіційному сайті сільської ради в розділі «Регуляторна діяльність».
Протягом звітного періоду розробка проектів регуляторних актів здійснювалась
відповідно до затверджених планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.
Упродовж 2021 року були прийняті такі регуляторні акти сільської ради:
- «Про встановлення на території Михайлівської сільської територіальної громади ставок
земельного податку» - рішення від 09.07.2021 №8-2/VIIІ;
- «Про встановлення на території Михайлівської сільської територіальної громади ставок
єдиного податку, збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору»
- рішення від 09.07.2021 №8-4/VIIІ;
- «Про встановлення на території Михайлівської сільської територіальної громади ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки » - рішення
від 09.07.2021 №8-3/VIIІ;
Прийняті рішення виконкому від 22.06.2021 №147 « Про затвердження Правил та
Порядку розміщення зовнішньої реклами на території населених пунктів Михайлівської
сільської ради».
Одним із основних принципів державної регуляторної політики є прозорість та
врахування громадської думки, в основі якого лежить: відкритість для фізичних та
юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах регуляторної
діяльності; обов’язковість розгляду регуляторними органами ініціатив, зауважень і
пропозицій, наданих
у встановленому законом порядку; доведення
прийнятих
регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування
громадськості про здійснення регуляторної діяльності.
Саме для реалізації цього принципу вживались заходи щодо доведення до відома
громадськості інформації про регуляторну діяльність зокрема на сторінках газет «Вісник
рідного краю» та офіційному веб - сайті сільської ради у розділі «Регуляторна діяльність»,
постійно та своєчасно висвітлювалися проекти регуляторних актів разом із аналізами
регуляторного впливу, плани діяльності, графіки проведення процедур з відстеження, інша
інформація.
Упродовж 2021 року у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті
сільської ради оприлюднені 4 проекти регуляторних актів разом з відповідними аналізами
регуляторного впливу.
Окрім того, відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою отримання пропозицій
щодо удосконалення проектів рішень, які виносяться
на розгляд сільської ради,
розробниками регуляторних актів надсилались проекти регуляторних актів до Державної
регуляторної служби України.
З метою проведення
моніторингу результативності регуляторних актів та
визначення оцінки і контролю за їх впровадженням затверджений план-графік здійснення
заходів з відстеження результативності регуляторних актів із зазначенням термінів
здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів.
Упродовж 2021 року здійснено перегляд 3 регуляторних актів щодо їх відповідності
принципам державної регуляторної політики, звіти щодо яких оприлюднені на офіційному
веб-сайті сільської ради.
Для систематизації регуляторних актів проводиться робота з формування та
доповнення реєстру діючих регуляторних актів, прийнятих сільської ради та її виконавчим
комітетом, який двічі на рік оновлюється та розміщується на офіційному сайті сільської

ради. Так, згідно із сформованим реєстром діючих регуляторних актів Михайлівської
сільської ради та її виконавчого комітету станом на 01 січня 2022 року діє 6 регуляторних
актів.
Подальше впровадження державної регуляторної
політики неможливо без
дотримання послідовності регуляторних процесів на усіх етапах підготовки регуляторних
актів. Реалізація цього принципу забезпечується плануванням проектів регуляторних актів.
Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності», розроблені та затверджені Плани діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів сільської ради та її виконавчого комітету на наступний
календарний рік: рішенням сесії Михайлівської сільської ради VIII скликання від
26.11.2021 №16-7 затверджено «План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів
Михайлівської сільської ради на 2022 рік», рішенням виконавчого комітету сільської ради
від 19.11.2021 №306 затверджено «План діяльності з підготовки проєктів регуляторних
актів виконавчого комітету Михайлівської сільської ради на 2022 рік».
Зазначені рішення оприлюднено на офіційному веб-сайті сільської ради в розділі
«Регуляторні акти» за рубрикою «Планування діяльності» відповідно до норм чинного
законодавства.
З метою забезпечення безумовного виконання вимог постанови КМУ від 21.10.2015
№835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних» (зі змінами) було розроблено паспорти наборів даних та
визначено періодичність поновлення наборів даних на Єдиному державному веб-порталі
відкритих даних, а саме, оприлюднено на веб-порталі наступну інформацію:
- план діяльності з підготовки регуляторних актів на 2022 рік із зазначенням видів і
назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів і
підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення
на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення;
- переліки діючих регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку
проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та
інформації про місце їх оприлюднення.
Пріоритетними завданнями з питань здійснення регуляторної діяльності є:
підтримка діалогу між владою і суб’єктами господарювання, громадськими
організаціями і об’єднаннями підприємців у регуляторній діяльності, врахування
конструктивних пропозицій і зауважень від суб’єктів господарювання, їх об’єднань при
прийнятті регуляторних актів;
недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, або не
узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;
підвищення якості підготовки розробниками аналізу регуляторного впливу до
проекту регуляторного акту;
забезпечення інформаційної відкритості щодо питань регуляторної політики.
Підсумовуючи все вище сказане, хочу подякувати депутатам, підприємцям,
аграріям, керівникам і працівникам освітніх, комунальних установ, працівника сільської
ради та членам виконкому.
А особлива подяка кожному, хто підтримує, дає поради, хто допомагає і словом, і
ділом, хто не лише критикує, а вносить пропозиції покращення життя громади та бере
активну участь в житті самої громади.
Зробимо нашу громаду кращою разом!
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ.
Сільський голова

Тарас ПЛУЖНИК

