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сільського голови про роботу виконавчого комітету сільської ради 

по виконанню повноважень відповідно до Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”

Шановні депутати та члени виконавчого комітету Білівської сільської ради ! 
Сьогодні я прозвітую перед вами про роботу виконавчого комітету 

Білівської сільської ради по виконанню нею власних та делегованих 
повноважень за період 2016 року. Дана процедура передбачена Законом 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”. Цим же законом визначені 
власні та делеговані повноваження виконавчих органів рад.
До них відносяться повноваження:
€ у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;
- в галузі бюджету, фінансів і цін;
- повноваження щодо управління комунальною власністю;
- повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, 
торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку;
- повноваження в галузі будівництва;
- у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту;
- повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища;
- повноваження у сфері соціального захисту населення:
Також виконком наділений повноваженнями:
4 в галузі зовнішньоекономічної діяльності;
- в галузі оборонної роботи;
- повноваженнями щодо вирішення питань адміністративно-територіального 
устрою;
- повноваженнями щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, 
свобод і законних інтересів громадян;
- повноваженнями щодо відзначення державними нагородами України та 
іншими повноваженнями.
Я так детально зупинилася на переліку всіх тих повноважень, по яких щоденно 
приходиться приймати відповідні рішення, вирішуючи нагальні питання членів 
територіальної громади, для того, щоб ви зрозуміли наскільки наша робота с 
різносторонньою та всебічною.
Звітуючи, я намагатимусь, зупинитись на основних та найважливіших аспектах 
діяльності виконкому
Звітую з розумінням того, що результати діяльності виконкому, сільського 
голови визначаються ефективністю роботи апарату сільської ради, 
виконавчого комітету, депутатського корпусу в цілому і кожного депутата та 
члена виконавчого комітету зокрема. Саме від цього залежать результати 
наших спільних зусиль та оцінка їх виборцями.
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ я 
забезпечувала здійснення, у межах наданих законом, повноважень органів 
виконавчої влади, додержання Конституції та законів України, виконання 
актів Президента України та відповідних нормативно-правових актів.
Протягом звітного періоду я організовувала роботу сільської ради та її 
виконавчого комі тету.
Отже, за звітний період 2016 року проведемо 19 сесій, на яких було розглянуто 
313 питань. Здебільшого це питання соціально-економічного розвитку села, 
бюджетні та земельні низання, які попередньо розглядаються та вивчаються на 
засіданнях постійними комісіями при Білівській сільській раді , а потім ці 
комісії здійснюють контроль за їх виконанням



За звітнийпер і одпроведено 10 засідань вяіжіавчого комітету. Щорісячно, на 
кожному рвадаив^ ®икрщр||г рдзглядуві^і'ь досить баг®ф ШШЙЦ прийнята 
91 рішеньзаНІрозгл ядом. Серед|по<Мних (робочих) питань| що розглядувались 
на заА ю нях виконкому,є іи и ш я : оформлення права влЩЩШЙ К  житлові 
будині]^ ЖитанІЖ Щ рйЖ  ДОпомогй Ш*' їйШйвання , сМШжшщщЩг* захисту 
населення тощо .

Виконання повноважень в галузі бюджету, фінансів ^  ідін 
І д д м і^ т в а їю т іш и х  я и щвййв роботи нш Ш И іого комітету 4  Шконання

Сільський бюдрфіїза 10 місяців ІВДіроку виконано на 114,7§6 при уточненому 
цщщі 1 -ІШ 40;4Й^рн. шшйитю 1 щф 011.ОСІ тук. « ■

Т̂ р д д к онанйілиф й ний ж зд и м ^ м м ^ м к  на ядр я я я м ім я м ^ йемельний 
податок з фізичних осіб, Шзхі®тшмШшЬраток юридичних осіб;орендна плата з 
фізичних оаШотрендна плата з юридичних осіб; єдиний податок; надходження 
від орендної ге&вйпи за корятуиакмг иЬДсним майншшн иьмплексом та іншим 
майном, що пфебуває в йймужшвШ іазвьноіи^тотам . *

НЩ^виксршр : ренЗша ііаІЬДШіІМнйй^ання надрами та за видобування 
корисних ксшшіин

МШщШтшМ 1 раЙШШРР^гаЖЙф надійшла в сумі 688 200 грн .на 
фінанаутшгш ДНЗ «Сонечшж т  ̂ а М и т а з будинку культури.
Виділиш ірЩ  субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 
з§ШШШЙіііМІолів щодсі 1Я(ВЙЙВнЕй£ономічного розвитку окремих територій 
А Ыш1ШЩШгу1с . грн... „ рАяй&ГІостановии КМУ від 31.08.2016 року №605 на 
капітальний ^Ш Ш Й Я ^щ ття даху ДНЗ «Сонечко».

За 2016 рік пШІ'упило власних надходжень:
по апарату сільської ради -  8854 грн. (орендна плата за приміщення від 

Укртелеком); ¥
по дошкільному навчальному закладі «Сонечко» - 40 521 грн. ( батьківська 

плата за відвідування дітей в садочку);
- ‘ по сільському буринку культури -  0 грн.
На утримання апарату сільської ради використано 448,9 тис. грн.., з них на : 
заробітну плату з нарахуваннями 290,9 тис. грн.. , на оплату за спожиті 
енергоносії та житлово-комунальні послуги -28,2 тис. грн.. Окрім того 
закуплено комп'ютер, системний блок та принтер на суму 27,3 тис. грн. Також 
проведено поточний ремонт фасаду адмінбудинку на суму 84,0 тис. грн..

Як сільський голова я беру безпосередню участь в підготовці проекту 
бюджету та контролюю хіід його виконання.
Звіти про виконання сільського бюджету заслуховувались щоквартально на 
засіданнях виконавчого комітету та сесіях сільської ради.

Спеціалістами сільської ради ведеться облік та контроль за сплатою податків 
до сільського бюджету, як в цілому по надходженнях так і в розрізі платників 
податків.
Окрім того, у звітному році ними зібрано земельного податку з фізичних осіб 
27,280 тис. грн. та податок на нерухоме майно з фізичних осіб -  15 ,991 тис. 
грн..

Виконання повноважень по управлінню комунальною власністю.
На даний час у своєму підпорядкуванні ми маємо приміщення Білівської 
сільської ради, приміщення сільського будинку культури, приміщення



амбулаторії ШШ&ШІ практики медицини, приміщення дошкільного
навчального зай&ирі «Сонечко», будівлю стадіону, нежитлову
^р ів л ю  майстерні, 'ШШШШЩ тиру, ~ и м м р м гіу  споруду, земельну
аіірйсу (пай)||’.:‘іЩ Ш ^ Д&роги тощо. 1- Ш ^  потрібно дати лад. Вважаю 
:МИЙ|вою ділянйШ роботи викй& йш у. Щ$Ші. і  рй&авління комунальною
Д Д И .НІСТЮ.

ВМІ&ідно в перш|г зробити Я£ийр> інвентаризацію майна комунальної
%гір|рр(ГТ̂  ЗробивЯИГ ; іе , може буяй —'НШ'Я'ІШВ. і Івгосподарні об’єкти, які 
ніМ|шггивна викорМКЯвуються і в УЩіїШ '« у у кШш8ШвМеШ житло. Все це дачо б 
ШВШУ отримати рІвИШ1 картину та |Ш рііІ5їМ заходи і  Поліпшення утримання 
ІрІД—ИрИстання св ій  Масності

Виконання повноважень в галузі іКШ овсйкомунального 
господарства,побутового, торговельного обслуговування, 

і ромЩдЬМого харчування, транспорту і зв'язку 
По -МВрежН в з р і о Ш ,  освітяєнняїлйе за {чрфїфі вільних залишків та 
перащрщиі^ня дохідної частини "ПушгШЕИіа електротовари для вуличного 
освіШ нщ.:на|суму 4]^ іи с.'ІЗрн .
О пла^Я К троенерА її^Й Іїного освітїіИЖ  тис. гри.

По  ̂ вуличних дорогах в листопаді і^£яя|і планується закупити 
Кідпрацьований щеШй& Ні суму АОО "Ь^, гри,, тц провести поточно-ямочний 
ремонт вул. ^Шїіина
&  вик^рщщй власних Л зй® важень щоЛІ> щ|ганізації благоустрою населених 
Йунктів, щ р ||р їно піСЙЩЗ|';: збирання, трайШортування і утилізації відходів . 
Зб||$і§р^по кожвН вріїц і, згд аа пзЦ^вш^ налагоджено централізований вивіз 
смітїя. ОкрімР проМ ГШ ІІ роз’яснення серед населення щодо
відпййвіьності за пору и м  'чинного законодавства в сфері охорони 
навкшииннього ЕЩ^рМйого сір ш овиїпа.

В торгівельній сфері підтримуються процеси розвитку вільної конкуренції, 
розшййшййя торпйщі&йої мережі, безперебійного забезпечення населення 
той'айри® і надан® иавлуг та покращення культури обслуговування покупців*. 
Так, наїщриторії. Щлівської сільської ради працюють такі магазини - “Маркет 
ПііСО’і Т&амн и ц ^  •{ власник Хрищевська Олександра Петрівна) , «Дамка» ( 
власний Провальний Андрій Йосипович) , та “Все для дому” ( власники Нагірна 
(ІШЗга Шшіівна та Боднар Олег Іванович).
Окрім того діють п’ять надомні продовольчі магазини (Маюк Леся 
Ярославівна (вул. Кальмуки), Магега Ольга Антонівна (вул. Лісок) , Хмелик 
Марія Андріївна ( вул. Нагоринка)/ Прокопів Тетяна Михайлівна ( вул. 
Теребіж), Савіцька Тетяна Володимирівна (вул. Кут), у власників яких наявні 
документи на здійснення підприємницької діяльності.
Щодо громадського харчування, то на території Білівської сільської ради 
працюють такі заклади:

кафе “ФіалкаР (власник Вівчарик Петро Дмитрович); 
кафе “Над ставом” (власник Кутрань Віктор Петрович); 
кафе “Золота арка” (власник Гевко Євген Михайлович)

З побутового обслуговування населення працюють: автосервіс надомний ( 
Кульба Богдан Степанович, Лотоцький Євген Євстахович , Байдужа Віктор 
Степанович). І
Окрім того, на території Білівської сільської ради працює столярний цех ( 
власник Свирида Петро Павлович, Шймків Андрій Петрович), підприємство з 
виробництва бруківки та кам’яної огорожі ( Кутрань Віктор Петрович), 
підприємства з переробки зерна (власник Красноштан Ігор Іванович).



Режим: рйНйрги тошш щ,"таякж затверджений на засіданні '^ш кон м т; 
$Ііьської ради ів фучний для населєн ня чає»,,

Постійно рветься м ртрі№№ ж  вйгалізатіієи іірігаїю чих на вд ш аав&яійих 
ншПриємствахУрігулярно ^йЮЖШВться заяви гщзр Шрияння розЯШсу ШЮіго 
та середньої^) біШІсу.

Значна увага ш ш ззт кожжш: е Ь іш ш М  ради щ^ я ф т в ш т  наданню послуг в галузі 
транспорту та зв’язку.
Існуюча мерІЙ і’ маривдййі *ЙІ' і |  “ ЩсиченІИІЬ''рухомим складнії’ пр^рично 
задовольняють потреби населення в перевезеннях. У сеМ Біла пе(ИрЙення 
пасажирів! тшшт^ ш я Ш тм, гф т щ щ пт пм  здійсшшгшся в рвох режимі! -— у 
звичайно^ режимі руху р і у режимі маршрутного таксі. На ланиі|ічас в 
явйГ Біла ш йиш ж  досить . ш м ьна рухомим д а м и ит розгалужена ;іІ!реЖ| 
маршрутів ®ЬйШШльй4йо пасажирського зокрема, фунідЬнуюті^
два автобусних а^різ|ндр НаРІЯортків -  Бичківці» , «Біла ~  Заводське» &ЙГ 
маршрути - в р р ай ш і маршрутного таксі ■ 3 кінця ЩЮ року
|Г^ІПИЧГ 1’ фінансово-економічною нелоіУ м дш і^ : відсутністю ста-Лопу 

А  перевезенням без обмежень тІШ гових :Міспт|^та
днів (ЩійІШєШь ЙІШШ&Щ категорій гронИуйші ' припинено ї^ ^ го в у в ан н я  
маршрутом щ^|гаршЬ -~Щнр-Перевізник ВАТ вАІПГі -1915»). |
Послуги "Т пасажирського авт^иобільноізр.* транспорту надають два 
ш ш ш ж щ ш ш я т і е ш й а и а :  приватної форми власності що мають власні 
ЯрЗІ^ЕРІІІ М Щ $Ш $$Тного таксі), на яких здебільшого забезпечується:
ІІІій іШ ні ніМ М йш ш х йЙййЬбщ, їх утримання в належному технічному й 
санітарному ф ш І | ирнтрещь технічного й санітарного стану транспортних 
засобів перед в и їз д т  на маршрр^ проведення періодичного контролю стану 
.Ццоров’я водіїв та інше. Поряд з цим в роботі виконавчого комітету сільської 
р§ци по виконанню делегованих повноважень по здійсненню заходів щодо 
а|ЙЬвритку транспорту та здійснення відповідно до законодавства контролю за 
щдажною експлуатацією та орган||ацією обслуговування населення 
а§ш?іпортом мають місце недоліки. Зокрема, якість надання послуг з 
пе§Йезення пасажирів маршрутним таксі знаходиться на невисокому рівні. 
Шркликає багато нарікань з боку мешканців села на технічний стан 
транспортних засобів, недотримання перевізниками графіків руху, мала 
Місткість та комфортабельність транспортних засобів тощо.
Також протягом 2016 року придбано автобусну зупинку на суму 7,8 тис. грн..

Виконання повноважень у сфері соціально-економічного і культурного 
розвитку, планування та обліку :

У складі власних розглядувались питання щодо підготовки програм соціально* 
економічного і культурного розвитку села на 2016 рік , а саме:

розвитку фізичної культури і спорту в с.Біла на 2016 рік, 
розвитку сільської інформаційної газети «Білівський часопис» у 2016

році^>
соціального захисту населення територіальної громади села Біла на

201(ї |йк
фінансування цивільногцяристу населення села Біла на 2016 рік; 
одноразової грошової винагороди обдарованим учням села на 2016 

рік В. та Кульбі Ю.)

Виконання повноважень в сфері освіти, культури, 
охороніірріров'я, фізкультури і спорту



Безпосередньо виконання власних повноважень у сфері освіти виконком 
сільської радии здійснює відносно дошкільного навчального закладу 
«Сонечко», де виховується і готується до подальшого навчання та виховання, в 
школі 65 дітейі, у сфері культури -  сільський будинок культури 
Делегованими повноваженнями виконкому у галузі освіти охоплюється 
діяльність загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с..Біла, у сфері культури -  сільська 
бібліотека, у сфері охорони здоров'я * амбулаторія лікаря загальної практики 
сімейної медицини.
В 2016 році на утримання дошкільного навчального закладу було спрямовано 
871,2 тис. грн.., в т. ч. направлено власних коштів ца суму 129,9 тис. грн., з них 
використано на заробітну плату із нарахуваннями 455,2 тис. грн.. на оплату за 
спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги 52,8 тис. грн.. ( в тому 
числі закуплено дров 66,9 куб. м. на суму 25,7 тис. грн..), продуктів харчування 
82,8 і'ис. грн. Оплачено за проектно-кошторисну документацію на проведення 
капітального ремонту даху будівлі дитсадка в сумі 12,3 тис. грн.. . Крім витрат 
на аиіийу Щаці праМИЯМм. оплату за енергоносії та харчування дітей за 
рахукіт:ш іш ік  коштів Щ№водЕНМ| поточний||рмонгщйІІЧрор|гсї^шої групі“, 
на ЗЩШ’тис. грн.*, ті, за Шаркне Іншої щіїшШІІ р державного І Ц Йр і І у 
місцевим ЙІд А в там проведено йЙШШниі| ремонт покриття даху. За влЙіні 
кои А  ради -Ш іішносріа^і яйвйВй іатьй і: Шіущіїно шкафчикн до
старіші-ІЗЙрйї.Окрім за на с|НЯ0' ЩІяЯ грн.
придбано коврову доріжку до актового ШЗЖ' -
На даний час в приміщенні молодшої групи ДНЗ «Сонечко» проводиться 
поточний ремонт підлоги на суму 19 100 грн.

О V* ~Ог. ХчГ Гл , П  д  1
НТ^^і ЗОШ І-Ш Ш\. с. Біда , то згідно затвердженої Програми двом 

учням школи % ||)  виділено ірщщру винагороду в сумі по ЗОЦДОі- 
• грн. кожному за успішне шйЙЩня.

Викоцлюм сільської ради на св<у(х засіданнях також заслуховував питання 
культури.
Культурне обслуговування населення на території Білівської сільської ради 

! забезпечую гь: будинок куйіщ^р;И, сільська бібліотека та шкідана ,віш&Й<а. "
На утрІрнИ І сільського в д |і ( н ^  культури БідшІйиЬї' сільської ради 

використано 185,5 тис. грн.., в тому числі направлено влащ| доходи в ^*1^78,8; 
тис. грн.. , з них на заробітну плату із нарахуваннями 131,4 тс. грн.., на оплату 
за спожиті комунальні послуги -11,00 тис., придбано Закінчено ремонт класу 
^ р ^ р а ф і ї  на суму 40,(11 рИ. грн. Придбано гірлянду на освітлення ноІ||рчної 
ялинки на суму 2,2 тис. грн.. Оуфт т Д Е г а ї , с тМісорсиц. дсщшізга від 
ТзОВ «Нива-Біла» на суму 7,5 тис. грн.. на закупку ноутбука , та від населення 
на суму 500,00 грн. на закупку тюнера.

В бущинф іф і Ь'ЩЩІЙе 7 гуртків ір УІЦХ іійшшигься 38 дітей віком від 
І і ір Я  років.

Матеріально - технічна база застаріла.
Основними завданнями є покращення матеріально - технічної бази та 

прМ і|рріня капітального рем оїщ ІН У  У
О к ]^ ;‘щго, в! сільському будий^р культури іжн|не протирадіаційне укриття да  
розроблена програма по фінансуванні цивільного захисту населення села Біла 
на 20 Ш рік« П і даній програмі ррі протирадіаційного укриття при сільському 
•іШдуяо д ь культури придбано ємності для ЯйКи. .•яогнєґвдйрщйі |ашМР* 
пожежогасіння, медикаменти та світлові таблички на суму 9,7 тис. грн.)

Щ <Й Шорони Ійюровя^ ТО ЗГІДНО уЯЙР Про перріщ^іщриймйння каННв між 
ЧортківськоЮ районною радою та Білівською сільською радою з сільського



бюджету передано в районний бюджет на 2016 рік кошти в сумі 13 тис. грн.. 
на фінансування робіт з поточного ремонту амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини с. Біла ( поточний ремонт приміщення маніпуляційного 
кабінету та вхідних сходів

Виконкомом Білівської сільської ради здійснюються відповідні заходи щодо 
реалізації на території села державної політики у сфері фізичної культури та 
спорту.
На території Білівської сільської ради діє спортивний комплекс «Чемпіон» , 
наявний стадіон, коплексні спортивні площадки, дитяча площадка тощо.
Також,на території Білівської сільської ради діє програма розвитку фізичної 
культури та спорту в с. Біла на 2016 рік, яка була погоджена виконкомом та 
затверджена сесією Білівської сільської ради «Про прийняття Програм с. Біла 
на 2016 рік» .
З 10/лютого 2015 року рішенням сесії створена сільська комунальна 
організація Центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Завдяки 
створеному центру планується покращити в селі систему пропаганди масового 
спорту серед сільського населення та залучення дітей та учнівської молоді до 
початкових занять спортом у загальноосвітньому та дошкільному навчальних 
закладах.
Окрім того, в селі проводиться відповідна робота щодо реалізації 
фізкультурно-оздоровчих заходів з розвитку фізичної культури та спорту. 
Зокрема , для футбольної команди «Нива» с. Біла закуплено спортивний 
інвентар (воротарські печатки та рукавиці ) на суму 3 180 грн. З сільського 
бюджету виділено на відрядження футбольній команді У 590. грн. Окрім того, 
футбольна команда с. Біла підтримується спонсорами, зокрема^оплачуються 
суддівські витрати та витрати на перевезення/Футбольна команда «Нива» с. 
Біла приймає активну участь у чемпіонаті району з футболу, у всіх районних 
змаганнях та спартакіадах. Також дїія цих спортсменів по мірі можливості 
створюються необхідні умови /для проведення навчально-тренувального 
процесу.
Поряд з цим проблемним в селі залишається питання кадрового забезпечення 
футбольної сільської команди фахівцем з питань фізичної культури та спорту. 
Також основною проблемою галузі є відсутність потрібної кількості 
спортивного обладнання тощо. Окрім того, не створені належні умови для 
залучення населення для занять з фізичної культури та спорту, не діють 
фізкультурно-оздоровчі секції для населення тощо. Зазначені проблеми 
розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи на селі 
призводять до значного погіршення фізичного стану працездатної частини 
населення, зростання захворювань, посилення проявів тютюнопаління. 
алкоголізму, наркоманії, тощо

Виконання повноважень у сфері 
регулювання земельних відносин

Спеціалістами виконавчого апарату сільської ради здійснюється контроль за 
раціональним використанням земельних ділянок, вирішення земельних 
спорів, виявляються особи, які використовують земельні ділянки без 
правовстановлюючих документів.
Всі інші питання у сфері регулювання земельних відносин вивчаються та 
розглядуються виключно на сесіях сільської ради.
Виконавчим комітетом сільської ради приділяється увага питанню охорони 
навколишнього природного середовища. Зокрема цього року проведено 
розчистку русла р. Серет на суму 8,6 тис. грн. Також оплачено 2,6 тис. грн..



CEC за лабораторне дослідження води в громадських криницях та її 
дІЙінфскцію.
Виконавчим комітетом сільської ради проводяться роботи по ліквідації 
безхазяйних відходів і несанкціонованих сміттєзвалищ. Зокрема на 
облаштування сміттєзвалища протягом 2016 року виділено 18,1 тис. грн.. 
Рішенням виконкому закріплені території да підприємствами, установами та 
організаціями і визначено єдиний санітарний день.
Щорічно намагаємося проводити місячник по впорядкуванню таркевеї^зшіи, 
прибудинкових територій, та території цвинтаря. До цих заходів залучаються 
працівники підприємств, організацій, установ, що діють на території сільської 
ради, учні навчальних закладів тощо.

Виконання повноважень у сфері 
соціального захисту населення

Важливим питанням, яке доводиться вирішувати в своїй роботі є соціальний 
захист, малозахищених верств населення.
Загальна кількість населення на території Білівської сільської ради станом на 
01.11.2016 року складає 3625 чол.
За 2016 рік народилося 7 дітей , померло 53 людей.
На території сільської ради налічується 21 багатодітна сімя, 2 дітей позбавлених 
батьківського піклування , 7 дітей інвалідів.
Виконавчий комітет та депутатський корпус спільно працює' з соціальними 
працівниками територіального центру обслуговування7 громадян но 

\аІЬзуягенню матеріально-побутових умов малозабезпечених і соціально не 
зм и н ених громадян, які проживають в складних/умовах, оформляють 
д о к у ій и іі’для обслуговування престарілих одиноких7громадян працівниками 
терйтИЙІШОго центру надання матеріальної допомоги тощо..
В даній! ч*рв в с. Біла є 18 одиноких громадян, які обслуговуй ~ соціальних 
робітінщтериторіального центру Дюк Надія Станіславівна.
Соціальнії працівник надає такі послуги: Лрійснює закупку та доставку 
npojqÿüsüi харчування та ліків, допомагає обробляти земельні ділянки, 
npOBfSppff&i поточний ремонт будинків, пере одяг, готує їжу підопічним, 
пров^равь.жготівлю палива на зимовий період, здійснює оплату комунальний 
пст̂ зуг-тоззю .
Житашуг села було оформлено акти обстеження для одержання допомог з 
районного управління соціального захисту населення.
Враховуючи рекомендації членів виконавчого комітету Білівської сільської ради 
у 2016 році жителям села 7 жителям села надано одноразову допомогу на 
лікування та на поховання на загальну суму 6,5 тис. грн.. Окрім того, закулено 
21 великодній кошик для одиноких жителів села Біла на суму 2 7772 грн. .
35 громадянам, які н& мають природного газу, надано допомогу в оформленні 
документів для отримання компенсації на придбання твердого палива

Виконання повноважень у галузі оборонної роботи 
З метою виконання повноважень у сфері оборонної роботи в сільській раді 

функціонує штатна одиниця - 1-етаиеа, на яку покладено обов’язки щодо 
сприяння організації призову громадян на строкову військову службу, 
підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, навчальних та 
спеціальних військових зборів, здійснення заходів щодо військово- 
патріотичного виховання населення.
Відповідно до Закону України “ Про військовий обов’язок і військову службу” 

станом на 01.11.2016 року на обліку в сільській раді перебуває 502 
військовозобов’язаних ( з них: 32 офіцерів запасу; 330 солдатів та сержантів ( з 
них -15 жінки) та 140 юнаків призовного віку .



На всі! н и х  заведені ЩІраинні облікові шщржщ, які
ИЙОЩого законодавства.

. ' ;̂ Ш гш ш т зш щ  рівні іш^рться облік ЙЖШШих категорій 'Гак,
станом щ . t% i листопада 2016 року в Білівській сільській раД| Ж  військовому |  
іМ шШ ш Ш реЯфт т  |щ р ' ід ал ід  Великої вітд я и яної в Шш ( A i t ) н
М т ш Ё т ш т  1922 ф  ї .̂); о д и н  jj бойових'’ дій.( .ЦШкшй): JSflinaH
Андрійович, 1927 р, н. J | 80 учасників війни; одна ВзйДЬЇ Вітчизняної 
вЦЦи*-. 1фщ щ ж Ж дт&, Ъ ёщ ш  Михайлівна, 1922 р. іі цг,); драять воїнів -  
Іимптрш&д аліЬїв £Ви&ЯЙ|кий Ô * r  Паияйвич, 1ЯЙ ’ р. н.; Леськів Irçiji 
МикйІгоа№^її 960 р, нцГПожарнвж Яетро Адамович, 1966 J l h.,; СтавниЦЩ 
f a p ü  Євгенович, ЙЙ7 р. н.] Станківський Михайло ,Йо§иІіввй% 1964 р.н.: 
Франків Микола Романович , 1961 р.н.; Южда !Ш Ш Ш о||^фович^ 1961 р.н; 
TjjteÉEiriai Віктор 0|ртр^мА,' 1966 ' jLÉ£ Шибінський Микола ї?Сргійо»йч , 1950 
] » - г ГіЩрКІШКЖ IeaHofcwK  ̂ 1956 р.н.Ц п’ять учасників л ір ід а щ ін а
*ЧДЖ* О ж ш  Михайицйн, 1947 juc^l, Москвин Петро Іванович
1952 аж ф ’ЧїїШіИ ОрЯН^МйкОлайОИР і̂ "1955 j a i J l p ’tiflS ЗЬЖияі 1лрцЭвяйир# , 1952 

v J l;ïaÉBWfc IbéR;Й И Щ вич, 1936р.н.); 37 мобілімваних
щгІуіетщрши пілвгеш^  категорії!і^рисїуютьсііщіьгами за місцем проживання 
ш т т  Щ щ щ - |®кр$йщ “Про старої Ж теранівяИ іи”.
Е̂ ЬяАВҐЗЙДО І  %  Б іЦ  5 при.чЛш^ів бул<> відправлено на службу у Збройні 
В й  У!3̂ рЙЙК* 25 щряэвникам тмлана відпустка у зв’язку із навчанням, З 
призовникам іУдана відпустка у зв’язку із сімейними обставинами; 18 -  
закордоном; на лі куванні-8; в резерві - 6 .

JftôgOi biffgeKTOpg військово-облікового столу базується на вимогах діючого 
Ш М Ш Щ Щ Щ Щ ' України та в межах посадової інструкції. Вся документація 
інспектора війіУ^Шб-облікового столу у зберігається в сільській раді під 
особистим кот̂ ташайііі У своїй діяльності інспектор військово-облікового столу 
керується посадо$щрінструкцією, затвердженою сільським головою.

Виконання повноважень щодо забезпечення законності, 
правопорядок охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 

Працівниками ^щртківеької ВП ГУНП України в Тернопільській області 
проводилась рел ін і і р >д§пнення законності,, правопорядку Va профілактиКй 
злочинності. 2
При виконкомі М'ушшгі palÉ  працює адміністративна комісія, метою якої є 

розгляд справ npô ' ’̂ іф & г р а т ш щ  правопорушення. Протягом року до 
Білівської сільської ;ДОн Ж  поИДЯШв жоден адмінматеріал, а отже і не 
проведено ж о д н с ^ 'щ ^ ^ я я  адміиістратишші' ксЙйМГ.
Одним із HaifcprlndA. г&ш цова?ю ш ь Ууии^нкИиу сільЖІЙЇ ради щодо 
забезпечення свобод і | д Янніїх інтересів грошами є забезпечення вимог 
законодавства, щй§йі faqpm iai щ ш Ш ш щ  зДІЬйийитя к ^ггр А » , за
станом цієї po|Ëhinç ! ай  іщ рриєїй^ва^ І  ШтаноДіА та IflpBrifeitfa1» |нез(рйжно 
від форм власник», Проаналізувавши стан в означеній і)щ^"Ш6жна':
констатувати, рю т Ш ЗУ& р к юа сидкой* рвдаіім^шліЗМізвернІЯИь грійАдйіГ 
Громадянами у cügifiÊ Ій ^Й Ш н ях ;^®  щрррвшр гіитантак |рм(рьшзі щЫтосШ,; 
соціального захищ у комунального госіВДфсШі £ житлової п с р ^ ^ и  тощо.
У З в ер н ен н я  роз глянуті та виріиряі у всяшнсИіШий'ІШіЯІбдавсТЩМ термін 
Вімяюві лно до паНф 'рйШти на іі&ідриняж: шконав^іШІ коміжгу рзнтШноі 
слухались питання про роботу ія яер ішиинаіа трозишшг в Білівську сільську 

? раду. ^В1лпові/пйЖШМУ за роботу ія зверріНняМц'' грамшиен /  буяв- вйІЩано А г  
нЙЙРЙки т /н а^м ®  ииііі її ro tÿ lp M io lif:f  їх в и р іш ен н і*;
ІЙіДові лно до рслІЗ , м йнг Укр Дйи ’ Ч Ь й  1ЙВцеве4НПІ&врядуШЕня в Україні” 

ІІІіп&р,:кий голова видає розпорядження ; у межах своїх п®нб®лШнь. За 
звітний період ДЕП.Й р. прийнято 116 |Щр^рядріршь,, в т.ч. що стосується



кадрової роботи 65. Всі вони стосуються нагальних питань функціонування 
ради та виконавчого комітету.
Працівдайрир Білівської сільської ради;!щ ЯЙ16 рікііидан®,громадянам 2209 
довід од шш пред* явленні Ж) МІСЦЮ ВИЙйСИ

У Звітно^ періоді я працювати так, йшй ; А я т . виконкому
сільської ради була відк^ и ою і прозорою. На завдання виконкому сільської 
ради запрошуються кершрси підприємств, устане^Юргані м Д , тоттто. Робота 
виконкрідг висвітлюється на сторінках газети. ^ж^івськЛ'їй^&ис*1, та на 
офіційному ВЄб-ПОртаЛІ1іЯМЙ»ІСОЇ рІЦЩИ в мережі Вййшет.

Шановні депутати сільської ради !

У своєму звіті я намагалася більш детально зупинитися на виконанні 
повноважень, і які визначені для виконавчого комітету та сільського голови 
чинним законодавством. Але вони, без сумніву, не окреслюють в повній мірі 
всіх напрямків у повсякденній роботі. Всі інші повноваження, які не 
визначаються законом, визначаються життєвою необхідністю.
З приємністю хочу відзначити, що в нас налагоджена тісна співпраця з 
районною державною адміністрацією, районною радою, обласним та районним 
депутатами. Ми постійно відчуваємо розуміння та підтримку з боку голів та 
їх застунйадфк'у вирішенні питань соціально-економічного розвитку села. 
Звітую1®! сьогодні прф’̂ Ш ^ у  'Д кОнавчого комітету, я хочу відмітити той факт, 
що в п ер ш и й ®  більШЙга.К^Жгивна робота виконкому стала можлива завдяки 
вНІЙ^Йтивній участі. Ви подаМ яийбф  цікавих пропозицій. Багато

4  аірйі адй(|рар вникав в проблеми села. Ійталіваюся. іупр- цей звіт в 
оптимальній форгі »інформ ртйі вас про ж&г*ш&щітЧть сєЗЩШ результати, з 
якими Мй заверіЩде поточні#':|ііі. Т
Звичайно, через обмеженість часу не можна висвіташтв й і  питання.

досягнутий і .  очевщ^ійй. С ёл^ розвиваться
йШВжьйо у вс іх «Іірряайк||; ї  ЦкЯМШШ нові ш пувас и / 2втт подальшого 
розвитку. Г
Ваше бужж б неможливими без вашої пЕртріШки, Щ Щ рІІвд мешканців
4РЩ| членів терЙЩіййІьної і ^ Щ |и .  Саме вони і визначають |йКтинй влади в
ІУМ,"
Усвідомлюю, і№ щ і проблеми. Ми шукаєм»ШзшжкгЗх вирішенйІ^Щ 
Дякую вам за цю повсякдень  жрацю. за у  розвиток 0,іІ |д еб р о б |й ?  його
мешканців. Дяк|®  всім, хТЙ не тільки Ш& словах, а й конкретними спрТШИї 
розбудовує та прикрашає рІІНИгЬело.

Щиро Ь ш іо ,  идоб всі ?Н0|тивні здобутки і досвід ми продовжували та 
п|мШйЦу>в№и у своїй повсякденній роботі.

Дякую за увагу


