Звіт Тарасівського сільського голови
про роботу сільської ради та виконавчого комітету з грудня 2016 року
по грудень 2017 рік
26.01.2017 р.

с.Тарасівка

Шановні депутати.
В 2016 році Тарасівська сільська рада, виконавчий комітет та депутатський корпус в своїй
роботі керувалися Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні", Указами і
дорученнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями голів обласної і районної державних адміністрацій щодо забезпечення
сталого соціально-економічного розвитку території.
Своїм головним завданням вважав і вважаю організацію злагодженої роботи членів
виконавчого комітету та сільських депутатів зі своїм баченням проблем села і шляхів їх
вирішення, але всіх нас об'єднує одна мета: зробити наші населені пункти якнайкращими,
щоб люди в них почували себе комфортно. На це і спрямовані були мої дії, як сільського
голови в 2016 році.
Загальна кількість населення сільської ради села становить – 2505 чоловік, с.
Тарасівка – 1085, с. Бобрівник – 910, с. Пірки – 910 чол. із яких, більше 1600 чол.
становить працездатне населення, 883 чол. становлять непрацездатні, з них 633 особи
пенсійного віку.
Чисельність працівників зайнятих у особистих селянських господарствах становить
754 чол. 45 безробітних, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості.
Навчаються в школі – всього 157 дітей, із яких в Бобрівницькій ЗОШ 1-2 ст - 53.,
Тарасівській – 79, в Комсомольській – 25 учнів.
У Дошкільних навчальних закладах значиться 82 дітей. Тарасівка – 35, Бобрівник – 30,
Комсомольське – 17.
На
території
Тарасівської сільської
ради
проживають: 284
військовозобов»язаних, 285 – діти війни, 64 – учасники війни, учасників бойових дій – 8
чол., чорнобильців – 12., учасників АТО – 19. За 2016 рік на території села померло 46
людей, народилось 16 дітей, .
На нашій території
працюють і обробляють землю слідуючі
суб»єкти
господарювання ТОВ «Украгросток», - 1432,03 га, ТОВ »СП Агро КА Полтава,- 1542,52
га, ПСП Комишанське,- 849,10га, ПАТ АТП – 15339 – 1750, СФГ Оболонь – Агро –
208,93 га., ФГ Удовиченко А.В. – 141,22, ФГ – Михайленко О.М. – 71,52, ТДВ
«Укроліяпродукт» - 4,77га
Також на території працюють і фізичні особи – підприємці по наданню послуг
нашому населенню, і більшість із них постійно надають посильну допомогу при
проведенні різних заходів на території сільської ради.
За звітний період було проведено 8 засідань сесії сільської ради та 14 засідань
виконкому, на яких розглянули та прийняли відповідно 143 та 91 рішень На порядок
денний виносились важливі для жителів наших сіл питання. Серед них - про бюджет та
хід його виконання, про соціально-економічний розвиток села, про виготовлення
проектної документації на реконструкцію вуличного освітлення, надання фінансової
допомоги, але найбільше розглянуто це земельних питань. Сільською радою було видано
136 розпоряджень, видано громадянам сільської ради – 1996 довідки, розглянуто і дано
відповідь на 147 звернень та 60 письмових заяв.
За звітний період сільською радою, вами депутатами, членами виконкому я вважаю була
проведена велика робота як по виконанню Програми економічного і соціального розвитку
населених пунктів Тарасівської сільської ради на 2016 рік та по покращенню наших сіл. В
2016 році нам вдалося зберегти від реорганізації дві школи, це Тарасівську з/о школу I-III
ст. та Пірківську I-IIст.і я рахую , це основне наше досягнення. Як ви знаєте для
збереження цих закладів ми надали субвенції районному бюджету в сумі більше 150 тис

грн. Постійно виділялися кошти на харчування учнів 79600, дошкільні навчальні заклади 114840 грн, Кошти на заробітну плату медичним працівникам -66000 грн. Було закуплено
та встановлено ігровий майданчик в дитячому садку с.Тарасівка, закуплені іграшки в
кожний дитсадок. Проведено реставрацію в»їзного знаку – стели в с.Тарасівку, поточний
ремонт обеліску загиблим воїнам односельчанам в с.Бобрівник, проведена реконструкція
вуличного освітлення в с.Бобрівник, здійснено висипання вулиць щебенево – пісчаною
сумішшю в с.Бобрівник та с.Тарасівка, встановлено 7 віконних метало пластикових блоки
в Пірківській школі, виділено кошти на заміну віконних блоків в Тарасівській з/о школі.
Надано допомоги на лікування нашим жителям більше 38тис.грн., а всього надано
допомоги на суму більше 100тис.грн. За 2016 рік із сільського бюджету було використано
1740644,00грн. в т.ч. субвенції районному бюджету – 864040грн. Крім бюджетних коштів
в 2016 році активну допомогу як на розвиток соціальної інфраструктури наших сіл так і
допомогу нашим мешканцям надавали суб»єкти господарювання, які обробляють землю
на території нашої сільської ради. Так
. В рахунок угоди про соціально-економічне партнерство на 2016 рік
ТОВ «Украгросток» виділено кошти на:
- проведення «Дня села Тарасівка» - 3 000,00 грн.,
- проведення «Дня села Бобрівник» - 4 000,00 грн.,
- до «Дня знань» - 7 855,00 грн.,
- до «Дня Перемоги» – 3 000,00 грн.,
- проведено заміну металопластикових віконних блоків в ДНЗ « Світанок» села
Бобрівник на суму - 10 846,00 грн.,
- проведення випускного вечора – 3 000,00 грн.,
- на благоустрій населених пунктів ( розчищення доріг від снігу, прибирання кладовищ) –
37 062,36 грн.,
- надано продукти харчування для дитячих садків – 2 496,64 грн.
Всього на загальну суму 71 860,00 грн.
10. В рахунок угоди про соціально-економічне партнерство на 2016 рік
ТОВ «СП» « Агро-Ка Полтава» виділено кошти на:
- проведення «Дня села Тарасівка» - 5 000,00 грн.,
- проведення свята « Івана Купала» в селі Пірки – 2 000,00 грн.,
- оплата музичного супроводу випускного вечора с. Тарасівка - 3 500,00 грн.,
- придбано металопластикові двері в Тарасівську ЗОШ на суму - 24 400,00 грн.,
- закуплено військову форму для Тарасівської ЗОШ на суму - 2 225,00 грн.,
- закуплено продукти харчування для дитячих садочків та ЗОШ Тарасівської сільської
ради на суму - 10 312,11 грн.,
- проведено заміну металопластикових віконних блоків в Тарасівському ДНЗ в кількості 3
шт. - 16 400,00 грн.,
- постійно здійснюється підвезення учнів та вчителів до Тарасівської ЗОШ із села
Бобрівник та в зворотньому напрямку – 16 865,20 грн.,
- благоустрій населених пунктів ( розчищення доріг від снігу) – 10 913,52 грн.,
- підписка періодичної преси для Тарасівської сільської бібліотеки – 633,40 грн.,
- закупка м’ячів та волейбольної сітки для Тарасівської ЗОШ – 1 810,00 грн.,
- новорічні подарунки для Тарасівської ЗОШ та ДНЗ – 7 950,00 грн.,
- святкування Нового року для Тарасівського СБК – 1 500,00 грн.
- святкові набори канц.товарів для першокласників – 1 200,00 грн.
Всього на загальну суму 104 709, 23 грн.
11.В рахунок угоди про соціально-економічне партнерство на 2016 рік
ПАТ « АТП – 15339 » виділено кошти:
- на проведення ремонту церкви та дзвіниці в селі Бобрівник на суму – 52 910,00 грн.,
- на проведення «Дня села Тарасівка» - 3 265,00 грн.,
- на проведення « Дня села Бобрівник» - 21 768,00 грн.,

- до «Дня Перемоги» – 4 032,00 грн.,
- на проведення останнього дзвоника в с. Тарасівка – 3 000,00 грн.,
- на придбання сценічних костюмів для Пірківського СБК – 3 000,00 грн.,
- на придбання холодильника для ФАПу в с. Бобрівник – 3 372,00 грн.,
- закуплено ігрові дитячі зони ( перукарня, дитяча лікарня) для ДНЗ « Світанок» в с.
Тарасівка на суму - 6 105,00 грн.
Всього на загальну суму 130 418, 00 грн.
12. В рахунок угоди про соціально-економічне партнерство за 2016 рік
ФГ « Оболонь – Агро» виділено кошти:
- на проведення ремонту в ДНЗ « Світанок» с. Тарасівка – 4 300,00 грн.,
- на проведення випускного вечора – 2 000,00 грн.
Всього на загальну суму 6 842, 92 грн.
13.В рахунок угоди про соціально-економічне партнерство за 2016 рік
ПСП «
Комишанське » виділено кошти:
- на проведення косметичного ремонту Свято Троїцької церкви в селі Пірки на суму –
20 000,00 грн.,
- на безоплатне харчування учнів та утримається 2 кухаря на загальну суму – 38 000,00
грн.,
- надано безоплатну допомогу населенню по водопостачанню в
селі Пірки на суму –
15 000,00 грн.
Всього на загальну суму 73 000, 00 грн.
Бюджет.
До сільського бюджету за 2016 надійшло доходів в сумі 3688582 грн., при плані,
2800700грн, що становить перевиконання 131,7%, або 887882грн.
План по видатках становить – 2702660,45грн
Виконано – 2570810грн, або 95,12%
Шановні депутати та все що зроблено в наших населених пунктах за звітний період, є
результатом спільної нашої роботи, виконкому, керівників установ та підприємств,
приватних підприємців та всієї територіальної громади. Але є багато проблем які
потребують вирішення, тому і надалі робитиметься все для того, щоб вирішувати ті
питання, які сприятимуть для покращення життя та добробуту наших мешканців. Але
це можливо лише тоді, коли кожен з нас буде ставитися до села, як до своєї домівки.
Адже тільки разом у загальних справах можна досягти успіху.
Сільський голова:

О.Б.Верес.

УКРАЇНА
ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дванадцята сесія сільської ради сьомого скликання
РІШЕННЯ
від 26 січня 2017 року

с. Тарасівка

Звіт сільського голови
про роботу Тарасівської сільської ради
та виконавчого комітету за 2016 рік
Заслухавши та обговоривши звіт сільського голови Вереса О.Б. про
роботу Тарасівської сільської ради та виконавчого комітету за звітний
період та керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» сесія сільської ради вирішила:
1. Звіт сільського голови прийняти до відома.
2. Роботу Тарасівської сільської ради та виконавчого комітету вважати
задовільною.

Сільський голова:

О.Б.Верес.

