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Про звіт сектору розвитку інфраструктури
виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради
за 2015 рік
Відповідно до ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши звіт про роботу сектору розвитку інфраструктури
міськвиконкому, виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Доповідь завідувача сектору розвитку інфраструктури виконавчого
комітету Гуляйпільської міської ради за 2015 рік (Коновалова С.О.) взяти до
відома.
2. Роботу сектору розвитку інфраструктури виконавчого комітету
Гуляйпільської міської ради за звітний період визнати задовільною.

Міський голова

О.Г. Неміч

Звіт
про роботу сектору розвитку інфраструктури
виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради
Шановний голово, члени виконавчого комітету дозвольте надати
інформацію про роботу сектору розвитку інфраструктури.
Сектор розвитку інфраструктури (далі сектор) в своїй діяльності
керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», іншими Законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови,
рішеннями виконавчого комітету та міської ради.
Сектором розроблено та затверджено рішенням міської ради у 2015
році 22 програми соціально-економічного та культурного розвитку, які діють
на території міської ради, це програми як однорічні так і довгострокові:
- щомісячно на сесіях міської ради готувалися проекти рішень про
внесення та доповнення до прийнятих програм. По всім цим програмам
протягом звітного періоду було освоєно 9563,4 тис. грн
Постійно готуються та надсилаються довгострокові (квартальні,
щомісячні) контрольні інформації до управління соціального захисту
населення:
- «Про виконання Державної програми «Національний план дій з
реалізації Конвенції про права інвалідів»;
- «Про зобов’язання регіональної угоди між Запорізькою обласною
державною адміністрацією та Запорізькою обласною державною
адміністрацією та Запорізькою обласною радою, Запорізькою обласною
федерацією роботодавців, Запорізькою обласною радою профспілок»;
- «Про стан виконання основних напрямків запобігання бездомності».
А також протягом року здійснювалося листування з відділами та
управліннями органів виконавчої влади; надавалися відповіді громадянам на
запити про публічну інформацію.
Протягом 2015 року до виконкому надійшло 5 заяв від фізичних
(юридичних) осіб щодо встановлення режиму роботи торгових підприємств.
Відповідно до поданих заяв були підготовлені та затверджені рішення
виконавчого комітету.
Сектором підготовлено 12 розпоряджень міського голови: 2- «Про
торгівлю новорічними ялинками», 10 - «Про відшкодування понесених
транспортних витрат хворим, які лікуються програмним гемодіалізом у м.
Запоріжжя».
У місті проживають 7 громадян, які 2-3 рази в тиждень проходять
процедуру програмного гемодіалізу, і на це витрачаються значні кошти; так у
2015 році згідно з розпорядженнями, відшкодування склало - 57,654 тис. грн.
на 2016 рік заплановано 106,9 тис. грн.
За 2015 рік сектором зареєстровано 37 ліцензій на алкогольні напої та
тютюнові вироби.

У порівнянні з 2014 роком кількість ліцензій зменшилася на 14% або на
6 одиниць, це пов’язано з тим, що сума оподаткування загалом зросла, а
також існує конкуренція в роздрібній торгівлі, тому фізичні особи підприємці
вимушені відмовлятися від ліцензійного товару.
Сектором розвитку інфраструктури був розроблений соціально –
економічний паспорт Гуляйпільської міської ради за 2015 рік. Аналізуючи
2015 рік і порівнюючи його з 2014 роком, населення міста збільшилося
більше як на 2,0 тис. чоловік, це пов’язано з переселенцями.
У минулому році смертність населення перевищувала народжуваність на
91 людину порівнюючи з 2014 роком. Але народжуваність у 2015 році на 29
немовлят збільшилася порівнюючи з аналогічним періодом 2014 року.
Наше місто омолоджується, так у 2015 році чисельність молоді віком від
16-28 років збільшилася на 100 осіб.
На території міської ради кількість малозабезпечених сімей у 2015 році
збільшилася на 108 сімей і налічує 224 родини.
У І кварталі минулого року сектор здійснював контроль щодо обліку
дітей в дошкільних навчальних закладах, на черзі знаходилося 372 дитини
(черга). Протягом І кварталу 2015 року видано 12 направлень дітям, які
сьогодні відвідують дитячі садки міста. У 2015 році дошкільні навчальні
заклади переведені до районного бюджету.
Щорічно сектор займається збором податку на землю, так в 2015 році
6998 громадянам було нараховано 136,9 тис. грн. до сплати податку за
земельні ділянки. З року в рік спеціаліст нашого сектору разом з податковою
інспекцією здійснюють об’їзди, обходи, телефонують, роздають повторні
повідомлення громадянам, які користуються земельними ділянками, але
сплату не здійснюють з різних на те причин (відсутні, померлі і т.д. і т.ін.).
Тому виникає заборгованість з земельного податку, як безнадійна. Щорічно в
кінці року міською радою приймається рішення «Про списання
заборгованості з земельного податку»
В минулому 2015 році рішенням міської ради № 51 від 24.12.2015 року
«Про списання заборгованості з земельного податку за 2015 рік» - списано
1362 грн. 68 громадянам.
Протягом звітного року щомісячно здійснювався аналіз використання
енергоносіїв (електроенергії) по виконавчому комітету Гуляйпільської
міської ради, звіт про використану електроенергію надавався до
енергонагляду.
У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року використано
електроенергії у 2015 році на 1635 кВт менше.
Сектор готував та надавав інформацію до районної державної
адміністрації, біографічні дані учасників бойових дій, які воювали у роки
Другої Світової війни 1941-1945 років, які будуть занесені до «Книги Пам’яті
України».

В 2015 році розроблені заходи щодо святкування Дня міста, так вперше
було проведено спортивний фестиваль, в якому приймали участь не тільки
місцеві жителі, але й гості з сусідніх районів.
Сектором проведена організаційна робота щодо прийняття участі
працівниками виконавчого комітету та 5 комунальних підприємств у
телемарафоні «Пам’ять» до 9 травня та у Дитячому марафоні присвяченому
дню захисту дітей, зібрані кошти направлені на відповідні рахунки.
Сектор приймав участь протягом звітного періоду в нарадах під
головуванням міського голови, керівництва районного відділу юстиції,
районної державної адміністрації, а також у селекторних нарадах.
Протягом 2015 року здійснювалося листування з Асоціацією міст
України, було розглянуто ряд важливих проблемних питань, що стосуються
роботи органів місцевого самоврядування.
Доповідь завершено, дякую за увагу!

Завідувач сектором розвитку інфраструктури

С.О.Коновалова

