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ЗАГАЛЬНІ   ЗБОРИ  ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДЯН  ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
24.03.2016                                                  Михайлівка                                                          № 01 
 
Звіт сільського голови Максименка В.П. «Про  
роботу в 2015 році та завдання  на 2016 рік» 
 
          Заслухавши та обговоривши звіт сільського голови Максименка В.П. «Про роботу в 
2015 році та завдання на 2016 рік» загальні збори представників громадян за місцем 
проживання відмічають, що в селі проводилась робота по вирішенню  соціально – 
економічних питань, питань культурного розвитку та розвитку малого підприємництва на 
території села. Значну увагу приділено питанням соціального захисту населення, 
зайнятості та працевлаштуванню. Депутати сільської ради та члени виконавчого комітету 
сільської ради доклали відчутних зусиль, приймаючи участь у вирішенні найскладніших, 
найзлободенніших  проблем сьогодення.  
          Соціально – економічний розвиток села, цілі та завдання територіальної громади 
визначаються  у Програмі економічного та соціального розвитку села, яка розробляється 
та затверджується щороку. Виконання програми знаходиться на постійному контролі 
виконавчого комітету сільської ради та постійних комісій сільської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку, та з питань сільського господарства, 
землекористування та охорони навколишнього  середовища. Щорічно,  під  час  
формування  бюджету   на наступний рік, сесією сільської ради проводиться аналіз 
виконання програм звітного року.  
         В Програмі соціально – економічного розвитку села на 2015 рік були заплановані 
такі заходи : 
1. Поточний ремонт доріг по вулицях села : Черняховського, в т.ч. ремонт містка, Садова, 
Оришечка, Соборна, Шовкова, Парова за рахунок коштів сільського бюджету -  60,000 
тис.грн. 

ВИКОНАНО 
2. Прогортання снігу по вулицях села ( 7,000 тис. грн. - кошти місцевого бюджету ). 

ВИКОНАНО 
3. Проведення заміни лампочок на ліхтарях ( 4000 грн. - кошти місцевого бюджету ). 

ВИКОНАНО 
4. Реконструкція котельні сільського будинку культури під тверде паливо (157,504 
тис.грн.- кошти місцевого бюджету ). 

ВИКОНАНО 
5. Проведення капітального ремонту кімнати в приміщенні будинку культури для 
проведення обідів за померлими за рахунок коштів сільського бюджету – 25,000 тис.грн та 
спонсорської допомоги – 25,000 тис.грн. 

ВИКОНАНО 
6. Ліквідація  стихійних   сміттєзвалищ  на  території  сільської  ради   та впорядкування 
сільських цвинтарів. 



ВИКОНАНО 
7. Впорядкування сміттєзвалища, що підпорядковане Михайлівській сільській раді за 
рахунок коштів сільського бюджету – 10,000 тис. грн. 

ВИКОНАНО 
          Сільська рада та її виконавчий комітет приділяє велику увагу санітарному стану на 
території населеного пункту та за його межами. Проведено розчистку центрального 
кладовища, узбіччя доріг, лісосмуг, посадок. Щоп`ятниці проводиться єдиний санітарний 
день по селу, працівники установ, підприємств та організацій села впорядковують 
закріплені території та прилеглі території, центр села, пам`ятники та пам`ятні знаки. 
          Рішенням сільської ради  затверджено Правила благоустрою населених пунктів 
Михайлівської сільської ради і при виявленні порушень даних  Правил уповноваженими 
особами будуть складатися протоколи про адміністративні порушення, порушників буде 
притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. 
         На території сільської ради діють загальнообов`язкові рішення : «Про правила 
утримання території і дотримання тиші в населеному пункті» та «Про правила поведінки 
дітей і підлітків у громадських місцях та на вулицях населеного пункту». 
          Крім контролю за станом розрахунків підприємств, виконавчий комітет сільської 
ради проводить значну роботу з керівниками приватних та сільськогосподарських 
підприємств щодо залучення коштів для вирішення соціально – економічних проблем 
територіальної громади. Приватні підприємці села, сільськогосподарські підприємства 
постійно надають  посильну допомогу у  вирішенні цих  питань.    
          Виконком сільської ради постійно сприяє розвитку малого підприємництва на 
території села. В селі працюють 9 торгівельних точок, з них 1- змішаних ( промислові та 
господарчі товари), 7 – з продажу продовольчих товарів, 1 - кіоск. В 2015 році відкрито 
приватний магазин з продажу продовольчих товарів,  завдяки чому створено 3 нових 
робочих місця. 
          Проводилась робота щодо соціального захисту населення. По соціальному захисту 
проведено видатків на суму – 27,800 тис. грн. Виплачено матеріальну допомогу 25 
жителям села на лікування та в зв`язку із скрутним матеріальним становищем. Виплачено 
допомогу на поховання в сумі 300 грн. двом особам. 
          Поряд з цим, незважаючи на позитивні тенденції в економічному та соціальному 
розвитку села, залишається невирішеною низка проблем.   Не дотримуються жителі села 
правил благоустрою населеного пункту та вивозу сміття в єдине сміттєзвалище. 
Потребують ремонту ще деякі дороги по вулицях села та капітальний ремонт будинку 
культури.  
         Відповідно до статті 8 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Постанови Верховної Ради України  від 17 грудня 1993 року №3748-ХІІ «Про 
затвердження Положення про загальні збори  громадян за місцем проживання в Україні», 
з метою вирішення цих та інших важливих питань життя села, загальні збори 
представників  громадян за місцем проживання  
 
В И Р І Ш И Л И : 
 
          1. Звіт сільського голови Максименка В.П. «Про роботу в 2015 році та завдання  на 
2016 рік» взяти до відома. (Додається). 
         2. Рекомендувати виконавчому комітету сільської ради у 2016 році продовжити 
роботу над вирішенням питань : 
- провести  поточний ремонт доріг по вулицях села : Весняна, Кузнецова, Сонячна, 
Парова та Черняховського ; 
- завершення  реконструкції вуличного освітлення по вулиці Оришечка та проведення 
поточного ремонту вуличного освітлення по вулицях села ; 



- проведення капітального ремонту стелі актового залу та даху сільського будинку 
культури за рахунок коштів сільського бюджету, в разі його  перевиконання; 
- будівництво громадської вбиральні  в центрі села Михайлівка ; 
- впорядкування території біля центрального ставу ; 

 - ліквідація стихійних сміттєзвалищ на адміністративній території сільської ради ; 
- проведення робіт по благоустрою населеного пункту ; 
- упорядкування територій  кладовищ, братських могил, місць меморіального поховання 
та інших пам’ятних знаків. 
          3. Жителям села дотримуватись Правил благоустрою населених пунктів, 
природоохоронного законодавства щодо насадження та  знесення зелених насаджень, 
дотримуватись єдиного санітарного дня по селу – п’ятниця, вивезення сміття з 
домоволодінь  відповідним транспортом на відведене місце - Кам`янський полігон. 
          4. Заборонити поховання померлих громадян на сільських цвинтарях, які не 
являються уродженцями села та не мають родинних стосунків з уродженцями села, а 
також які на день смерті не були зареєстровані на території сільської ради. 
          5. Доручити спілці рибалок - любителів села Михайлівка ( голова спілки Зибарь 
Є.І.)  здійснювати нагляд за ставом «Кузубівський» щодо дотримання природоохоронного 
законодавства та утримувати  в належному санітарному стані приберегову зону ставу 
«Кузубівський», який згідно рішення загальних зборів представників громадян за місцем 
проживання від 28.03.2015 № 01 вирішено не передавати в оренди та залишено за 
громадою села Михайлівка. 
          6. Затвердити суму внесків на благоустрій села – цільові фонди органів місцевого 
самоврядування в 2016 році з кожного жителя села  Михайлівка та селища Лісове після 18 
років  в розмірі 20 гривень. Всього зібрати  7000  гривень. 
          7. Затвердити план використання цільових фондів органів місцевого 
самоврядування на благоустрій села : 
- на заробітну плату доглядачеві цвинтаря                                    - 1500 грн.; 
- нарахування на заробітну плату                                                   - 600   грн.; 
- на проведення знищення карантинних рослин                            - 600   грн.;  
- за оплату електроенергії, використану на вуличне освітлення  - 4300  грн. 
          8. Затвердити плату за виклик землевпорядника сільської ради при вирішенні 
спірних земельних питань між землекористувачами в сумі 25 гривень за перший виклик та 
за кожен наступний виклик  з послідуючим наростанням в сумі 25 гривень до кінця 
поточного року. 
         9.  Контроль  за   виконанням   даного рішення покласти на виконавчий комітет 
сільської ради  / сільський голова   Максименко В.П./.     
 
Голова зборів                                                                                              В.П. Максименко 
 
Секретар зборів                                                                                          Н.А. Луценко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


