ЗВІТ
БОБРИЦЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ
ЗА 2016 РІК
Шановні колеги!
Згідно ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
сільський голова не рідше одного разу в рік повинен звітувати перед радою
про роботу виконавчих органів ради.
У 2016 році було проведено 14 засідань виконавчого комітету Бобрицької
сільської ради, на яких прийнято 112 рішень. На особистому прийомі у
сільського голови, згідно журналу реєстрації, прийнято 265 громадян.
Було зареєстровано виконавчий комітет Бобрицької сільської ради як
юридичну особу.
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» виконавчий комітет Бобрицької
сільської ради розробив проекти регуляторних актів та провів аналіз їх
регуляторного впливу, оприлюднив ці документи шляхом розміщення на сайті
Бобрицької сільської ради. В даний час щодо проектів регуляторних актів та
їх регуляторного впливу очікуються зауваження та пропозиції від
зацікавлених фізичних та юридичних осіб.
Розроблено такі проекти регуляторних актів:
– порядок розміщення зовнішньої реклами в с. Бобриця;
– порядок розрахунку платежів за тимчасове користування місцем
розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності.
Створено адміністративну комісію, розроблено та виготовлено
відповідного зразка печатки та штампи. Затверджено форму протоколу.
Наділено уповноважених посадових осіб на складання протоколів, а саме
представників:
– органу місцевого самоврядування;
– комунального підприємства «Бобриця»;
– громадського формування з охорони громадського порядку;
– національної поліції;
– спеціаліста з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб.
Затверджено графік прийому громадян сільським головою та посадовими
особами виконавчого комітету. Згідно графіку, збільшено дні та години
прийому.
Створено міжвідомчу комісію по обстеженню житлових будинків для
зміни цільового призначення із садових у індивідуальні житлові будинки.
Створено комісію по обстеженню зелених насаджень. Прийнято рішення
по демонтажу дренажних та каналізаційних систем вздовж двох озер. Роботи
по демонтажу на одному з озер проведено спільно із депутатами та
представниками громади.
Заплановані та проведені двомісячники благоустрою території села
Бобриця, а також за межами населеного пункту.
Затверджено план протипожежного захисту.

Відзначалися заходи до 30-річчя Чорнобильської катастрофи. Під час
проведення даного заходу було вручено нагрудні медалі та грошову допомогу
учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС.
Прийнято рішення про проведення 7-8 травня спортивних змагань по
тріатлону.
Проведено заходи по відзначенню дня Перемоги.
Прийняті повноваження та розпочато з 4 квітня 2016 року реєстрацію
місця проживання фізичних осіб.
Встановлено режим роботи Бобрицької сільської бібліотеки.
Два приміщення були визначені в якості службового житла.
Затверджено інструкцію по оформленню матеріалів про адміністративні
правопорушення. А також затверджено перелік адміністративних послуг, які
надаються виконавчим комітетом.
Прийняті рішення про організацію та проведення призову громадян на
строкову службу.
Затверджені заходи:
– щодо підготовки до навчального періоду 2016-2017 рр.;
– про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціальнокультурного призначення в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр.
Прийнято рішення про надання дозволу на прокладання інженерних
комунікацій та рішення про проведення спортивних змагань по
велосипедному та кінному спорту.
Прийнято дев’ять рішень про адміністративні правопорушення, а також
притягнуто 9 осіб до адміністративної відповідальності за проживання без
реєстрації.
Було введено посаду спеціаліста з державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та бізнесу та проводилася реєстрація (перереєстрація)
підприємців, юридичних осіб та нерухомості.
У грудні 2016 року розпочато проведення перевірки по очищенню влади
посадових осіб виконавчого комітету.
Для оперативного розміщення нормативно-правових актів та висвітлення
діяльності ради і виконавчого комітету розроблено та розпочато роботу
офіційного сайту Бобрицької сільської ради. Завдяки даним заходам вдалося
забезпечити більш прозору роботу органу місцевого самоврядування.
На превеликий жаль, виходячи із зовнішніх та внутрішніх причин, не все
вдалося реалізувати, що було заплановано.
Внутрішні фактори – це те, що нам не вистачає фахівців, штату для
виконання покладених повноважень.
Зовнішні фактори – це те, що постійно надходять доручення,
розпорядження від органів виконавчої влади: районної та обласної державних
адміністрацій, від контролюючих органів: поліції, прокуратури, які потрібно
виконувати та надавати інформацію про їх виконання.
Планую у 2017 році організувати роботу виконавчого комітету
Бобрицької сільської ради більш продуктивною, виконувати доручення
органів державної влади, справлятися з обов’язками покладених на нас.
Дякую за увагу!

