ДУБОВ’ЯЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н НЯ №119
19.10.2020

смт. Дубов’язівка

Про схвалення проєкту рішення селищної ради
«Про затвердження звіту про виконання
програми соціально-економічного розвитку
селищної ради за 9 місяців 2020 року»
Розглянувши проєкт рішення «Про затвердження звіту про виконання
програми соціально-економічного розвитку селищної ради за 9 місяців 2020
року», керуючись пп.1 п. «а» ст.27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від
26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів
економічного і соціального розвитку та складання проекту державного
бюджету»,
виконавчий комітет селищної ради в и р і ш и в:
1. Схвалити проєкт рішення селищної ради «Про затвердження звіту про
виконання програми соціально-економічного розвитку селищної ради за 9
місяців 2020 року». (Додається).
2. Відділу фінансів та економічного розвитку (Іваненко С. М.) подати даний
проєкт рішення для затвердження на сесію Дубов’язівської селищної ради.
Селищний голова

Т. МАРУСИЧЕНКО

Дубов'язівська селищна рада
Конотопського району, Сумської області
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
21.10.2020

смт. Дубов'язівка

Про затвердження звіту про виконання
програми соціально-економічного
розвитку селищної ради
за 9 місяців 2020 року
Розглянувши поданий виконавчим комітетом селищної ради звіт про
виконання програми соціально-економічного розвитку селищної ради за 9
місяців 2020 рік та керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні»,
селищна рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити звіт про виконання програми соціально-економічного
розвитку селищної ради за 9 місяців 2020 рік (додається).
2.Селищному голові Марусиченко Т.П., виконавчому комітету селищної
ради разом з керівниками суб’єктів господарювання всіх форм власності
спрямувати зусилля на виконання програми соціально-економічного розвитку
селищної ради на 2020 рік.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
питань реалізації державної регуляторної політики.

Селищний голова:

Т.МАРУСИЧЕНКО

ЗВІТ
про виконання програми економічного і соціального розвитку
Дубов’язівської селищної ради за 9 місяців 2020 року.
Програма соціально-економічного розвитку Дубов’язівської селищної
ради на 2020 рік, (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог законів
України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», Державної стратегії
регіонального розвитку на період 2020 року, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України №3385 від 06.08.2014 року, стратегії розвитку
Дубов’язівської об’єднаної територіальної громади на 2018 - 2025 роки,
затвердженої рішенням Дубов’язівської селищної ради №14 від 26.10.2018 року,
Конотопського району, Сумської області та постанови Кабінету Міністрів
України від 26.04.2003 року №621 із змінами та доповненнями «Про
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального
розвитку та складання проекту державного бюджету».
Програма підготовлена на основі аналізу розвитку населених пунктів,
що входять до складу об’єднаної територіальної громади за попередній період
та визначає цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та прогнозні
показники на 2020 рік, а також заходи, спрямовані на забезпечення необхідних
умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців
громади до європейських стандартів за рахунок збалансованого використання
внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних і
культурних традицій.
Програмою визначено цілі, завдання, основні заходи економічного і
соціального розвитку Дубов’язівської селищної ради на 2020 рік.
Протягом 9 місяців 2020 року виконкомом селищної ради проводилась
відповідна робота по основних напрямках соціально-економічного та
культурного розвитку селищної ради.

Виконання бюджетних програм за 9 місяців 2020
міжбіджетні трансферти;
3585,3; 15,90%
орган. благоус. Насел. пунктів;
516,4; 2,29%

орган. інформ.анал. та матер.;
56,4; 0,25%

культура та мистецтво; 95,9;
0,43%
охорона здоров'я; 1704,4; 7,56%
соц.захист та соц.забезпечення;
299,4; 1,33%

відділ освіти, молоді та спорту;
16014,7; 71,01%

органи та провед. громад.робіт;
278,7; 1,24%

Відповідно до програми «Про соціальний захист» за звітний період
надана матеріальна допомога громадянам для вирішення соціально-побутових
проблем в загальній сумі 299,4 тис. грн., в тому числі:
-надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку в
сумі 0,2 тис.грн. або 52,98% запланованих видатків
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги в сумі 19,8 тис.грн. або 30,49 % запланованих видатків;
- виплата стипендій інвалідам війни і учасникам бойових дій, яким
виповнилося 90 і більше років – 2 чол. по 200грн.; всього 1,6 тис. грн. або
33,33 % запланованих видатків;
- матеріальна допомога громадянам, згідно програми соціального
захисту окремих категорій населення
селищної ради – 277,8
тис.грн. або 99,5 % запланованих видатків, в т.ч.:учасникам бойових дій31,0т.грн.,матеріальна допомога малозахищеним верствам населення –
22,4тис.грн., допомога на лікування -118,4тис.грн.,допомога на поховання –
26,0тис.грн., допомога військовослужбовцям, які проходять строкову службу та
за контрактом – 70,0тис.грн., допомога дітям з інвалідністю -10,0тис.грн.
Залучення безробітних на громадські роботи в сумі 278,7
тис.грн. або 91,21 % запланованих видатків.
По загальному фонду використано кошти на запобігання виникнення
та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірсуної хвороби (COVID -19)
в сумі - 121,0 тис.грн.
По спеціальному фонду державному управлінню для придбання
ксерокса та ноутбука для спеціалістів ЖКХ та відділу соціального захисту
населення в сумі – 56,4 тис. грн. або 94,02 % запланованих видатків.
По первинній медичній допомозі населенню, що надається амбулаторнополіклінічними закладами профінансовано в сумі - 1704,4тис.грн., . або 72,5
% запланованих видатків

- на заробітну плату з нарахуваннями спроможної та неспроможної
мережі -1257,9тис,грн., що становить 73,8% загальної суми видатків;
- на придбання програми ME.Doc, програми бухгалтер, програми
лікарям, оплата комунальних послуг та енергоносіїв та послуги
«Енера Суми» по повірці засобів обліку ; послуги по розрахунково
– касовому обслуговуванню в сумі – 66,6 тис.грн., що становить
3,9% загальної суми видатків;
- на придбання медикаментів, дезактивів в сумі - 184,0 тис.грн., що
становить 10,8 % загальної суми видатків;
- на придбання
предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря
(штампа, печатки, бензину, канцтоварів, бланків) в сумі - 72,2тис.
грн., що становить 4,2% загальної суми видатків;
- на зубопротезування - 16,2 тис.грн., що становить 1,0 % загальної
суми видатків;
- на відшкодування пільгових рецептів - 76,8 тис.грн., що становить
4,5 % загальної суми видатків;
- дитяче харчування дітям до 2-х років життя з малозабезпечених сімей
-2,4тис.грн., що становить 0,1 % загальної суми видатків;
- оплата електроенергії в сумі – 25,6 тис. грн., що становить 1,5%
загальної суми видатків;
- плата за ліцензію та адміністративний збір в сумі -2,7тис.грн.,що
становить 0,2 % загальної суми видатків.
Відповідно до програми «Забезпечення діяльності закладів культури і
мистецтва Дубов’язівської с/р» перераховано коштів по загальному фонду в
сумі 95,9 т.грн. або 100 % запланованих видатків, в т.ч.:
- на придбання квітів до Міжнародного дня жінок і миру, до дня
пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність,
суверенітет і територіальну цілісность України -8,2тис.грн.;
- на придбання деззасобів, миючих засобів, перчаток, підписки
періодичних видань, запчастин до музичної апаратури, ламп, реле,
канцтоварів та інше - 36,6 тис. грн.;
- оплата послуг за надання доступу до мережі інтернет, ремонт
картриджів, транспортні послуги за виїзд художніх колективів – 19,1
тис.грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 31,1тис.грн.;
- екологічний податок - 0,9тис.грн.
На організацію благоустрою по загальному фонду (оплата
електроенергії по вуличному освітленню, реєстрація причепа, придбання
масла тракторного, бензину, солярки, запчастин до бензоінструментів та
трактора,
господарчих
товарів,
послуги
з
дослідження
питної
води,транспортних послуг по демонтажу новорічної ялинки, послуги з
планування
території
та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ
(смт.Дубов’язівка, с.Сім’янівка, с.Шпотівка), послуги з технічного
обслуговування зовнішніх мереж енергопостачання, поточний ремонт шахтних
колодязів, послуги по установці ліхтарів(с. Курилівка) профінансовано в сумі
516,4 тис. грн., або 94,5 % запланованих видатків.

По ТПКВКМБ 0219410 «Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів
медичної субвенції» профінансовано в загальній сумі 1204,2 тис. грн. ., або
99,85 % затверджених видатків.
По ТПКВКМБ 0219710 «Субвенція з місцевого бюджету на утримання
об’єктів спільного користування» та ліквідацію негативних наслідків
діяльності рятувально – водолазної станції профінансовано в загальній сумі
18,7 тис. грн. ., або 100,0 % затверджених видатків.
По ТПКВКМБ 0219770 «Інші субвенції місцевого бюджету
профінансовано по загальному фонду в сумі 2362,4
тис. грн., в тому числі:
перераховано субвенцію міському бюджету із селищного бюджету на
загальну суму – 622,4 тис.грн., в тому числі :
- для забезпечення реабілітації двох дітей з інвалідністю в Центрі
соціальної реабілітації дітей – інвалідів - 13,5 тис.грн., або 100 %
затверджених видатків;
- для забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет - 40,9тис.
грн., або 100 % затверджених видатків;
- на придбання продуктів харчування у стаціонарних відділеннях
лікарень КНП КМР «Конотопська
ЦРЛ ім. ак. М.Давидова
-47,6тис.грн. або 100 % затверджених видатків;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на вторинну
медицину в сумі – 497,1 тис.грн;
- на обслуговування військово-лікарської комісії Конотопського
ОМВК – 23,3тис.грн.
перераховано субвенцію районному бюджету із селищного бюджету на
загальну суму – 1674,5,0тис.грн., в тому числі :
- для забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на
пільговий проїзд автомобільним транспортом - 206,1 тис. грн. або
100 % затверджених видатків.
- для забезпечення надання
соціальних послуг територіальним
центром соціального обслуговування та надання соціальних послуг
окремим категоріям громадян - 1456,8 тис. грн., або 100 %
затверджених видатків;
- на утримання інклюзивно – ресурсного центру Конотопської РДА –
6,5 тис.грн. або 100 % затверджених видатків;
- для забезпечення дровами сімей учасників АТО – 5,1тис.грн. або
100 % затверджених видатків.
перераховано субвенцію обласному бюджету на загальну суму –
51,2тис.грн., в тому числі :
- для забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий
проїзд автомобільним транспортом - 51,2тис. грн. або 100 % затверджених
видатків.
перераховано субвенцію Буринському районному бюджету на загальну
суму – 14,3тис.грн., в тому числі :

- для харчування проживаючих на території ОТГ Дубов’язівка дітей,
які навчаються в Чернечо - Слобідському НВК - 14,3тис. грн. або
100 % затверджених видатків.
По відділу освіти
профінансовано видатки в загальній сумі
16014,7тис. грн., в тому числі:
по загальному фонду в сумі 15908,1 тис.грн., в т. ч. :
- послуги по лабораторним вимірюванням електробезпеки та дослідження
змивів в сумі 11,0 тис.грн. ;
- обов’язкове страхування транспортних засбів – 7,3тис.грн.;
- видатки на відрядження в сумі 16,0тис.грн.;
- оплата за меблі, планшети,принтери, ігри, таблиці для НУШ в сумі 240,3
тис. грн.,
- оплата д/палива та бензину в сумі - 457,1 тис.грн.,
- оплата запчастин для автобусів НВК Дубов’язівської селищної ради в
сумі 25,2 тис.грн.,
- оплата будівельних матеріалів для ремонту шкіл в сумі – 106,3тис.грн.,
- оплата електроенергії в сумі - 256,7 тис.грн.;
- ремонт інклюзивної кімнати - 186,2 тис. грн.;
- продукти харчування - 42,2 тис грн.;
- придбання дров - 79,8 тис.грн.;
- медогляд
- 49,8 тис.грн.;
-для придбання деззасобів, рукавичок, масок, сушарок – 61,2 тис.грн.
по спеціальному фонду в сумі 106,6тис. грн., а саме :
-капітальний ремонт котельні Курилівської НВК в сумі 4,0тис. грн. ;
-розробка кошторисної документації на «Капітальний ремонт котельні
(заміна котла Курилівського НВК)» - 5,4тис.грн.;
- придбання для НУШ гірки «Пароплав» в сумі - 19,6 тис.грн., та
комп’ютерної техніки в сумі -49,3 тис.грн.;
- холодильника для дитячого садка - 8,3тис.грн.;
- для інклюзивної кімнати комп’ютерної техніки – 20,0тис.грн.
На утримання Центру дитячої та юнацької творчості профінансовано
291,4тис.грн. або 87,5 % затверджених видатків.

Начальник відділу фінансів
та економічного розвитку

Світлана ІВАНЕНКО

