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Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 30 травня 2019 року

№ 41
м. Помічна

Про виконання доручення голови
Кіровоградської ОДА
На підставі аналізу виконання завдань, визначених дорученням голови
Кіровоградської
обласної
державної
адміністрації
від
26.04.2019
№ 01-26/63/0.1 за результатами співбесіди з головою Добровеличківської
райдержадміністрації Смаглюком В.В., Помічнянським міським головою
Антошиком М.М, Добровеличківським селищним головою Погрібніченко І.І.,
Піщанобрідським сільським головою Мар′яновим С.І. та Тишківським
сільським головою Кулішем П.В. з визначення пріоритетних завдань соціально
– економічного розвитку
Добровеличківського
району та об’єднаних
територіальних громад у 2019 році, з метою забезпечення вирішення найбільш
актуальних питань економічного та соціального розвитку Помічнянської
об’єднаної територіальної громади у 2019 році, керуючись статтями 40, 52
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської
ради в и р і ш и в:
1. Затвердити заходи щодо поліпшення показників, за якими здійснюється
оцінка соціально – економічного розвитку Помічнянської об’єднаної
територіальної громади. (додаються)
2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова

Антошик М.М.
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Затверджено
рішенням виконкому міської ради
від 30.05.2019 року № 41
ЗАХОДИ
щодо поліпшення показників, за якими здійснюється оцінка
соціально – економічного розвитку Помічнянської об’єднаної територіальної громади

1. Забезпечити виконання в Помічнянській об’єднаній територіальні
громаді (далі – ОТГ) завдань, визначених програмою економічного і соціального
розвитку ОТГ та заходів передбачений Стратегією розвитку на 2019 рік.
Термін виконання – протягом 2019 року
2.

Чіпегіній Т.В.

1)
Забезпечити
виконання
розпорядження
голови
Кіровоградської
облдержадміністрації від 10.01.2018 року № 9-р «Про функціонування веб-порталу
«Центрально-український інвестиційний портал», надавати оновлену інформацію для
розміщення її Центрально-українському інвестиційному веб-порталі.
2) Під час уточнення бюджету розглянути питання щодо можливості
збільшення видатків на реалізацію заходів програми соціальної підтримки учасників
АТО/ООС на 2019 рік.
Термін виконання - протягом 2019 року
3) Передбачити на 2019 рік видатки для забезпечення оздоровленням та
відпочинком в стаціонарних оздоровчих закладах на рівні не менше 16% дітей віком
від 7 до 18 років.
Термін виконання до 19 липня та 02 вересня 2019 року
3.

Тертичній О.А.
Османовій Н.Б.

1) Провести роботу з суб’єктами господарювання, які орендують у громадян
земельні частки (паї) щодо виплати орендодавцям сум орендної плати на рівні не
нижче середньо обласного показника.
2) Фіксувати наявність посівів (види культур) громадян – одноосібників на
територіях відповідних рад, з метою подальшого визначення обсягів отриманих
доходів та залучення до декларування після закінчення звітного року.
Термін виконання до 30 липня 2019 року
3) Провести роботу щодо інформування суб’єктів господарювання про державні
програми підтримки агропромислового комплексу у 2019 році, активізації
організаційної і роз’яснювальної роботи щодо умов отримання субвенції з обласного
бюджету на здійснення заходів розвитку земельних відносин за напрямами відповідно
до статті 209 Земельного кодексу України.
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4) Проведення робіт з інвентаризації земель та встановлення меж населених
пунктів.
Термін виконання протягом 2019 року

4.

Хрущ І.В.
Пендюр І.С.

1) Організувати роботу із суб’єктами господарювання стосовно подання
декларацій про відходи за 2018 (звітний) та 2019 (поточний) роки через електронну
систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами.
2) Постійно здійснювати дієвий контроль щодо використання коштів фондів
охорони навколишнього середовища міського бюджету.
3) Вжити заходи щодо :
- приведення у належний протипожежний стан закладів освіти, культури
та охорони здоров’я;
- приведення у належний протипожежний стан вищезазначених установ під час
внесення змін до показників відповідних бюджетів на 2019 рік;
- приведення у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від
30.10.2013 року № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі
загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій» та Методики
планування заходів з евакуації затвердженої наказом МВС України від 10 липня 2017
року № 579, планів евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей у разі
загрози або виникнення надзвичайних ситуацій на території громади;
Термін виконання - протягом 2019 року
4) Забезпечити :
- уточнення та коригування згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
09.08.2017 року № 626 «Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності
єдиної державної системи цивільного захисту з відміткою у листі уточнення, планів
реагування на надзвичайні ситуації та Плани цивільного захисту ОТГ на особливий
період;
Термін виконання до 10 червня 2019 року
- коригування міського бюджету на друге півріччя 2019 року з метою
передбачення видатків для направлення відповідних посадових осіб та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного
захисту, на навчання до навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Кіровоградської області.
- відпрацювання та затвердження номенклатури матеріальних резервів згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року № 775;
Термін виконання до 01 липня 2019 року
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- виконання Плану комплектування навчально-методичного центру цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області з навчання керівного
складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту на 2019 рік;
- проведення заходів з навчання діям у надзвичайних ситуаціях працівників
Помічнянської ОТГ та працівників підприємств, установ, організацій на
підпорядкованій території, створення обсягів матеріальних резервів відповідно до
номенклатури;
- засобами індивідуального захисту органів дихання членів комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
- зберігання матеріалів з організації роботи комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протоколи та матеріали засідань,
інформації про виконання протокольних рішень) та оформлення їх в окрему справу у
відповідності до Інструкції з діловодства.
Термін виконання - протягом 2019 року
5) Вжити заходи щодо належного оформлення робочих папок членів комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, укомплектувавши
їх розпорядчими документами за напрямком роботи комісії, функціональними
обов’язками членів комісії, іншими матеріалами.
Термін виконання протягом ІІ кварталу 2019 року
6) Здійснити збір заявок на функціональне навчання з питань цивільного
захисту у 2020 році від суб’єктів господарювання ОТГ за встановленою формою.
Термін виконання до 10 вересня 2019 року
7) Надати до навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Кіровоградської області визначену щорічну потребу та узагальнену
заявку щодо навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту у 2020 році за
встановленою формами.
Термін виконання до 30 вересня 2019 року
5.

Щербатюку А.С.
Семашко Н.В.
Яценко В.В.

1) Вжити заходи щодо затвердження міської програми національно –
патріотичного виховання.
Термін виконання до 30 червня 2019 року
2) Вирішити питання щодо створення на території ОТГ молодіжного
центру та молодіжного консультативно-дорадчого органу.
Термін виконання до 03 червня 2019 року
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3) Продовжити впровадження інклюзивної освіти у закладах дошкільної
та загальної середньої освіти.
Термін виконання до 05 вересня 2019 року
4) Забезпечити :
- проведення робіт з паспортизації та інвентаризації пам’яток (об’єктів)
культурної спадщини, передбачивши для цих цілей видатки з місцевих бюджетів або
за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством;
- укладення (переукладення) охоронних договорів з власникам / користувачами
(орендарями) об’єктів культурної спадщини;
- забезпечити підготовку та участь спортсменів громади у офіційних спортивних
змаганнях різного рівня;
Термін виконання протягом 2019 року
- безумовне дотримання Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 12 Податкового
кодексу України в частині прийняття рішень - регуляторних актів про встановлення
місцевих податків і зборів, у тому числі,направлення їх до Державної регуляторної
служби України;
Термін виконання до 01 липня 2019 року
- проведення автономізації юридичної особи КП «Помічнянська лікарня»
Добровеличківського району Кіровоградської області на «комунальне некомерційне
підприємство» (далі – КНП);
- проведення конкурсу на заміщення посади керівника КНП – генерального
директора підприємства;
- укладення договору щодо фінансування з рівня Національної служби
здоров’я України закладу ІІ рівня надання медичної допомоги.
Термін виконання до 02 липня 2019 року
8) Затвердити програму реалізації житлових та майнових прав дітей –
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, з відповідним
обсягом фінансування.
9) Вжити заходи щодо:
- придбання літератури для поповнення бібліотечних фондів за рахунок коштів
місцевого бюджету;
- розвитку сільського «зеленого» туризму на підвідомчій території;
- утворення служб у справах дітей відповідно до вимог Закону України «Про
органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей.
Термін виконання протягом 2019 року
Секретар виконкому

Руда М.Л.

