УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
САРАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІШЕННЯ
Про звіт виконавчого комітету щодо виконання рішення селищної ради від
31 січня 2012 року № 448-УІ « Про Програму соціально-економічного та
культурного розвитку смт. Сарата на 2012 рік»
Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши інформацію Саратського селищного голови А.Л. Негодяєва щодо виконання
рішення селищної ради від 31 січня 2012 року № 448-УІ « Про Програму соціально-економічного та
культурного розвитку смт. Сарата на 2012 рік», Саратська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію Саратського селищного голови А.Л. Негодяєва щодо виконання рішення
селищної ради від 31 січня 2012 року № 448-УІ «Про Програму соціально-економічного та
культурного розвитку смт. Сарата на 2012 рік», взяти до відома (додається).
2. Виконавчому комітету селищної ради у 2013 році продовжити роботу щодо:
оздоровлення фінансового стану, активізації діяльності щодо збільшення доходної частини
селищного бюджету та залучення інвестицій до селища; вирішення негайних проблем у
соціальній сфері, приділяючи основну увагу працевлаштуванню молоді, надання допомоги
пенсіонерам та іншим малозабезпеченим верствам населення; створення сприятливих умов
життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями, дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування; покращення доступності соціальних пільг;
активізації роботи з наведення належного стану благоустрою селища.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голів постійних комісій
селищної ради
Саратський

селищний

10 січня 2013 року
№ 776- VI

голова

А.Л. Негодяєв

Додаток до рішення
селищної ради
від 10 січня 2013 року № 776-VІ
Звіт виконавчого комітету Саратської селищної ради про виконання рішення
селищної ради від 31 січня 2012 року № 448- УІ «Про Програму
соціально-економічного та культурного розвитку смт. Сарата
на 2012 рік»
Виходячи зі стану селищного бюджету на 2012 рік, реалізація Програми
соціально-економічного і культурного розвитку селища Сарата здійснювалась нелегко.
Програма містила 8 розділів, з них:
1. Питання соціального захисту населення;
2. Сімейна та молодіжна політика;
3. Освіта;
4. Культура;
5. Фізична культура та спорт;
6. Транспорт, зв'язок, будівництво та промисловість;
7. Житлово-комунальне господарство;
8. Охорона навколишнього природного середовища, земельні відносини та
екологія.
Загальна інформація:
На сьогоднішній день населення селища становить 4411 мешканців, з них 2830 мешканців
працездатного віку, кількість працюючих склала – 1860,
пенсіонерів – 1310, дітей
дошкільного віку – 477., за 2012 рік в селищі народилось 69 дітей, померло 86
громадян.
Загальна площа території селищної ради становить 2187 га, у тому числі площа в
межах населеного пункту 1132 га.
Довжина доріг складає - 236,2 км, у тому числі з твердим покриттям -211,2 км., з
чорним покриттям – 25 км., за 2012 рік введено в дію 270 метрів дороги по вул. Гагаріна,
проведено ямковий ремонт по вулиці Осипенка., відремонтовано асфальтне покриття
провулку по вул. Мельничній.
Житловий фонд селища складається з 1022 індивідуальних будинків та 2193
квартир.
Життєдіяльність селища забезпечують у тому числі комунальні заклади селищної
ради, а саме КП «САРАТА КОМУНСЕРВІС», БТІ та РОН, два дошкільні навчальні
заклади, КП «Ивушка». Сарата є районним центром, саме тут розташовані установи
районного значення: районна рада та районна державна адміністрація, центральна районна
лікарня, суд, прокуратура, РВ ГУМВС, райспоживспілка та інші установи.
Центром наукового та духовного виховання дітей є загальноосвітня школа – гімназія І-ІІІ
ступені, дитяча музична школа, районний та селищний Будинки культури, Будинок дитячої
творчості, юнацька спортивна школа.
Щоденні побутові потреби селища задовольняють 101 торгове підприємство різних форм
власності, з них 32 підприємства торгівлі з реалізації продтоварів, 68 – з реалізації
непродовольчих товарів,1 підприємство з надання ритуальних послуг. У сфері
громадського харчування 11 підприємств ресторанного господарства, Дочірнє
підприємство «Ринок райспоживспілки» на 400 торгових місць.
У сферу послуг входять - 4 перукарні, 5 пунктів з технічного обслуговування
автотранспорту, 1 пункт з ремонту побутової техніки, 3 майстерні з ремонту взуття, 1
фотоательє, 1 швацьке ательє, 2 автомийки для автомобілів., чотири відділення

комерційних банків.
Продовжують функціонувати та нарощують потужність після зміни форми власності
підприємства: «Саратський ДЕД», комбінат хлібопродуктів ДП «Сантрейд», автостанція,
ВАТ «Саратське автотранспортне підприємство – 15166», Саратський завод продтоварів та
інші, які разом з підприємствами комунальної власності, юридичними та фізичними
особами підприємницької діяльності, у тому числі зі всіма мешканцями селища працюють
на користь власних інтересів та населеного пункту Сарата.
На протязі поточного року щомісячно проводились засідання виконавчого
комітету селищної ради, пленарні засіданні селищної ради, на яких розглядались питання
направлені на забезпечення життєдіяльності селища, а саме:
- про наповнення та видатки бюджету;
- про стан та розвиток інфраструктури селища, залучення інвестицій та створення
конкурентного середовища;
- про використання земель, зберігання та охорону навколишнього природного середовища;
- про місцеві податки та збори;
- про роботу комунальних підприємств, стан та ефективне використання
комунальної
власності, у тому числі і житлового фонду селищної ради;
- про роботу із зверненнями громадян;
- про роботу ради опіки та піклування, адміністративної комісії, тощо.
На черговому засіданні виконавчого комітету селищної ради прийнято рішення про
оформлення права власності на об’єкти комунальної власності, а саме:
- Банно-пральний комбінат, вулиця Вокзальна,
- Магазин, вулиця 50 років Жовтня,21;
- 1 комунальна квартира, вулиця Леніна, 64;
- 1 комунальний будинок по вулиці Чкалова, 14;
- Шахово-шашковий клуб, вулиця Чкалова.
На ці заходи виділено 8,0 тис. грн.
Розділ: Виконання селищного бюджету
З Саратського селищного бюджету фінансувались видатки на утримання:
апарату селищної ради, КЗ «Саратський ясла-сад №1» , КЗ «Саратський ясла-сад №2»,
селищний будинок культури, видатки на здійснення заходів селищної Програми
соціально-культурного розвитку селища, на підтримку КП «САРАТА» та КП
«САРАТАКОМУНСЕРВІС».
Доходна частина селищного бюджету за 2012 рік виконана на 101,3% (затверджено
– 5751,9 тис. грн., надійшло – 5823,9 тис. грн..).
В цілому перевиконання склало- 72,0 тис.грн., з них:
- по загальному фонду - 53,4 тис.грн.. З 15 джерел надходжень доходної частини по
14 – план перевиконано. По податку на доходи план невиконано на 108,2тис.грн.(
причина – завищення Мінфіном контрольних показників на поточний рік. Разом з
тим, по основному бюджетоутворюючому джерелу - це плата за землю понадплану
надійшло 155,4 тис.грн., по місцевим податкам -5,0 тис.грн..
по спеціальному фонду понадплану надійшло - 18,6 тис.грн.. Перевиконання
склалось по власним надходженням - по єдиному податку 66,4 тис.грн., по платі
батьків за утримання дітей у дошкільних закладах – 37,6 тис.грн., надходження у
розмірі 90% від продажу земельних ділянок – 17,5 тис.грн.. Не виконано план тільки
по екологічному податку на 16,8тис.грн. з причини термін сплати податку за ІУ
квартал звітного періоду настане у січні 2013 року.
З районного бюджету по загальному фонду одержано «інша дотація» по загальному
фонду на загальну суму 25,5 тис.грн., з них: на перерахунок проектно-кошторисної
документації на будівництво очисних споруд – 17,4 тис.грн., на перерахунок
проектно-кошторисної документації на розчистку русла річки Сарата – 1,8 тис.грн., на
оплату робіт ПКД по установці очистки води в КЗ «Саратський ясла-сад №2» - 6,3 тис.грн..

Крім того, отримано субвенція на проведення позачергових виборів селищного голови у
сумі 66,4 тис.грн.
По спеціальному фонду з районного бюджету одержано субвенції на загальну
суму 307,2 тис.грн., з них: на проведення ремонту каналізаційної мережі по
вул..Котовського – 60,0 тис.грн., на кап.ремонт по заміні вікон в КЗ «Саратський ясла-сад
№2» - 44,0 тис.грн., на проведення ремонту доріг селища у сумі 183,9 тис.грн., на оплату
робіт по розмежуванню земель – 19,3 тис.грн..
Залишки бюджетних асигнувань станом на 01.01.2013 року склали:
- по загальному фонду селищного бюджету – 302248,53 грн.,
- по спеціальному фонду селищного бюджету – 148218,14 грн., з них:
- по єдиному податку – 124527,85 грн.,
- по податку з транспортних засобів -19971,10 грн.,
- по навкол.середовищу – 1682,29 грн.,
- по батьківської платі – 1729,70 грн..
Видаткова частина селищного бюджету по загальному фонду виконана на 94,7% (
план – 4332,5 тис.грн., освоєно 4101,1 тис.грн.).
Видаткова частина селищного бюджету по спеціальному фонду у звітному періоді
виконана на 93,5% ( план – 1546,8 тис. грн., витрачено – 1445,8 тис.грн.).
Заробітна плата працівникам бюджетних установ та закладів селищної ради в
звітному періоді була нарахована та виплачена своєчасно та у повному обсязі. Дотримано
вимоги статті 57 закону України «Про освіту» щодо виплати педагогічним працівникам
дитячих навчальних закладів:
- матеріальної допомоги на оздоровлення ( виплачено при наданні відпустки у розмірі
посадового окладу),
- надбавки за вислугу років ( виплачується щомісячно)
- щорічна винагорода (виплачено до Дня знань у розмірі посадового окладу)
Крім того, відповідно до постанови КМУ №1298, виділено кошти на виплату
матеріальної допомоги обслуговуючему персоналу на оздоровлення, а також на
виплату премії усім працівникам закладів освіти за кінцеві результати роботи за
звітний рік за рахунок єкономії ФЗП.
Дебіторської та кредиторської заборгованості по захищених статтях видатків
немає..
По загальному фонду:
На утримання апарату управління у звітному періоді спрямовано – 495,9 тис.грн. при
плані 508,8 тис.грн., що складає 97,5% (єкономія склала -12,9 тис.грн.).
.
На утримання дитячих навчальних закладів у звітному періоді спрямовано – 3065,4
тис.грн. при плані 3132,6 тис.грн., що складає 97,9% (єкономія склала -67,2 тис.грн.).
На утримання селищного будинку культури у звітному періоді спрямовано – 110,4
тис.грн. при плані 138,0 тис.грн., що складає 80,0% (єкономія склала -27,6 тис.грн.).
На утримання охоронця лазні спрямовано – 1906,50 грн. при плані 1910,00грн., або
99,8%.
На проведення заходів щодо благоустрою спрямовано – 226,4 тис.грн. при плані 290,0
тис.грн., що складає 78,1%, єкономія склала 63,6 тис. грн.. На оплату послуг за спожиту
електроенергію по вуличному освітленню селища спрямовано 127,0 тис.грн.
Видатки по спорту освоєно у повному обсязі - 31,9 тис. грн., з них: на придбання
кубків – 1,8 тис.грн., покос трави на стадіоні -0,3 тис. грн., виплата винагороди гравцям ФК
«Сарата» за участь та перемогу у змаганнях першості Саратського районного футболу– 22,3
тис. грн..
Відповідно до рішень виконавчого комітету селищної ради щодо надання
матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам селища виділено всього 21,0 тис.
грн., які спрямовано до банківських установ на особисті рахунки заявників.
Держказначейством відраховано до Саратського районного бюджету 27,4 тис. грн.
(вилучення з селищного бюджету) при плані звітного періоду 27,4 тис.грн., або 100,0%.

На проведення позачергових виборів Саратського селищного голови та депутата
селищної ради по округу №14 у березні та травні поточного року затверджено та витрачено
79,0 тис. грн., або 100%.
По іншим видаткам ( КФК 250404) – при плані 54,2 тис. грн., фактично освоєно 21,2
тис. грн., або 39,1%, з них:
- на перерахунок проектно-кошторисної документації на будівництво очисних
споруд –
17,4 тис. грн.,
- на перерахунок проектно-кошторисної документації на розчистку русла річки Сарата
– 1,8 тис. грн.,
- за проведення експертизи проектно-кошторисної документації на розчистку русла
річки Сарата – 2,0 тис. грн. (при плані – 9,5 тис. грн., економія склала 7,5 тис. грн.)
за проведення експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво
очисних споруд – при плані 25,5 тис. грн., фактично видатки не проводились,
економія 25,5 тис .грн.)
По спеціальному фонду:
По КФК 010116 «органи місцевого самоврядування» придбано 3-и комп’ютера на
загальну суму 10,9 тис. грн.
По галузі «Освіта» придбано 2-и електроплити для ясла - саду №1 та №2 на загальну
суму 17,6тис.грн., насоси для котельні ДНЗ №2 на загальну суму 6,6 тис. грн., холодильник
для ДНЗ №1 на суму 3,8 тис. грн. Не освоєно видатки на суму 14,0 тис. грн., з них: на
придбання генератору - дизелю – 10,0 тис. грн. та котлу для ДНЗ №1 – 4,0 тис. грн. На кап.
ремонт ДНЗ №2 по заміні вікон спрямовано 44,0 тис. грн., з них: 2,6 тис. грн. на оплату
послуг за проектно-кошторисну документацію. Не освоєно видатки на суму 106,0 тис. грн.
по капремонту ( Бурлаченко В.М.- 104,0тис.грн. та оплата послуг технадзору – 2,0 тис. грн..
з причини не проходження платежів через установи держказначейства, у зв’язку з чим
утворилася кредиторська заборгованість по капітальним видаткам на суму 106,0 тис. грн.
По платі батьків за утримання дітей у дитячих навчальних закладах при плані на рік
105,0тис.грн. надійшло – 155,45 тис. грн.. Залишок коштів станом на 01.01.2012 року
складав 12,8 тис. грн. Надходження від батьківської плати в звітному періоді, які є
цільовими, спрямовані на придбання продуктів харчування дітей у сумі 153,75 тис. грн.
Залишок коштів станом на 01.01.2013 року – 1,73 тис.грн.
По галузі «Культура» передбачено видатки на придбання ноутбуку та
мікрофонів на загальну суму 7,6 тис. грн., фактично витрачено 7,2 тис. грн., економія
склала 0,4 тис. грн.
По галузі «Благоустрій» селищним бюджетом на рік передбачено 27,0 тис. грн., які в
звітному періоді у повному обсязі спрямовані на придбання 20-и контейнерів для вивозу
сміття у селищі.
Видатки на проведення ремонту доріг селища освоєно у повному обсязі на загальну
суму 238,0 тис. грн.( з них: оплата послуг з поточному ремонту по вул. Осипенко -32,5 тис.
грн., капітальний ремонт вул. Гагаріна – 125,1 тис. грн., витрати на проектно-кошторисну
документацію по кап.ремонту – 4,6 тис.грн. та поточний ремонт дорога до цвинтарю - від
вул. Мельничній до газового господарства).
По КФК 180409 «Внески до статутн.фондів» виділено дотація КП «САРАТА» та
КП «САРАТАКОМУНСЕРВІС» на загальну суму 883,1тис.грн. при плані 908,5 тис.грн., з
них:
- по КП «САРАТА» план 371,5 тис.грн. факт. 371,5 тис.грн., або 100%
- КП«САРАТАКОМУНСЕРВІС»план537,0т.грн.,факт.511,6т.грн.-95,3%(єкономія-25,4
тгрн)
За рахунок коштів фонду навколишнього середовища спрямовано на
рекультивацию сміттезвалищ селища 34,7тис.грн. при плані 38,4 тис.грн., або
90,3%(єкономія склала 3,7т.грн.)
На виконання вимог Б-Дністровської об,єднаної державної інспекції

щодо усунення порушень встановлених в ході ревізії про виконання Саратського
селищного бюджету за період з 2008 по 2012 роки, станом на 01.01.2013 року відображена
дебіторська заборгованість на загальну суму 7022,90 грн., з них: по Саратському УВГ –
4562,00 грн. та ПП «Саратабудком» - 2460,90грн.. На теперійшній час направлено
Претензійні листи до вищевказаних підприємств щодо погашення заборгованості. У разі
невиконання підприємствами вимог Претензійних листів, планується звернення селищної
ради до суду.
Крім того, відображена кредиторська заборгованість по КФК 070101 «дитячи
навчальні заклади» на суму 105516 грн.(з них: ПП «Бурлаченко В.М.»-103637,0грн. та
оплата послуг технадзору – 1879,00тис.грн),. У 2012 році за рахунок бюджету розвитку
районного бюджету було виділено та перераховано до селищного бюджету 150,0 тис.грн.
на проведення капітального ремонту КЗ «Саратський ясла-сад №2» на заміну вікон у
закладі. У звітному періоді фактично профінансовано видатки на загальну суму 44
тис.грн., з них: на розробку проектно-кошторисної документації та ії експертизи, а також
аванс підрядчику на придбання матеріалів. Після виконання підрядчиком капітальних
робіт, комісією у складі депутатів селищної ради і представника технадзору проведено
обстеження на відповідність та якість виконаних робіт та складено акт про обстеження та
прийняття робіт. Після чого селищним головою підписано Акт виконаних робіт та
підготовлено і надано документи на оплату послуг по проведеному капітальному
ремонту. З причини не проходження платежів, у останній день бюджетного 2012 року
субвенція у сумі 106,0 тис. грн. була повернута до районного бюджету. Роботи в звітному
періоді були виконані відповідно до затверджених бюджетних призначень, у зв’язку з чим
утворилася кредиторська заборгованість по капітальним видаткам.
На черговому засіданні виконавчого комітету селищної ради прийнято рішення
про оформлення права власності на об’єкти комунальної власності, а саме:
- Банно-пральний комбінат, вулиця Вокзальна,
- Магазин, вулиця 50 років Жовтня,21;
- 1 комунальна квартира, вулиця Леніна, 64;
- 1 комунальний будинок по вулиці Чкалова, 14;
- Шахово-шашковий клуб, вулиця Чкалова.
На ці заходи виділено 8,0 тис. грн.
Розділ сфери соціального захисту
За звітний період 2012 року проводилась різноманітна робота соціального захисту,
яка була направлена на поглиблення адресності та забезпечення матеріальної підтримки
непрацездатних мешканців населення, пенсіонерів та осіб з обмеженими фізичними
можливостями, пільгового контингенту селища, який складає 844 чоловіка.
- на поховання 2 мешканців, без реєстрації місця проживання, селищною радою
надано 1850 грн.;
- 128 мешканцям селища надано допомогу у оформленні субсидій;
- оформлено 59 пропозиції одиноким матерям на призначення державної допомоги;
- оформлено 68 актів обстеження умов проживання вагітних;
- видано біля 2184 різноманітних довідок;
- оформлено 134 акти обстеження житлово-побутових умов мешканців селища для надання
матеріальної допомоги;
- на постійному контролі перебуває питання щодо обслуговування одиноких мешканців
селища, 41 людина обслуговуються центром УПСЗН Саратської РДА;
- непрацездатним мешканцям селища, учасникам ВВВ, іншим категоріям пільгового
контингенту надано матеріальну допомогу на лікування у сумі 4100 грн.,
- до Дня Перемоги та до Дня людей похилого віку надано 140 пайків на суму 9360 грн.;

Загалом, протягом звітного періоду 2012 року виділено матеріальної допомоги на суму
21000 грн.
Станом на 01.01.2013 року на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових
умов перебуває 85 громадян., з них поза чергою – 6 громадян, у першій черзі – 33
громадянина, у загальній черзі – 46 громадян.
Протягом року поліпшено житлові умови – 2–х сімей шляхом надання комунальних
квартир для проживання.
Відповідно до районної Програми «Власний дім» оформлено необхідні документи та
клопотання щодо надання пільгового кредиту на придбання житла чотирьом сім’ям селища
Сарата. За результатами щорічної обов’язкової перереєстрації квартирного обліку
виконкому селищної ради буде створено Реєстр осіб, які потребують поліпшення житлових
умов та надання житла, внесено відповідні зміни до списків осіб, які перебувають на
квартирному обліку.
Молодіжна та сімейна політика в селищі були спрямовані на покращення
соціально – економічного становища сімей з дітьми, молоді, відродження та збереження
родинних традицій, підвищення авторитету родини, на підтримку багатодітних сімей,
недопущення проявів дискримінації жінок та дітей, підтримка сімей, в яких виховуються
діти – сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування, діти – інваліди, тощо.
На кінець 2012 року на обліку селищної ради перебувають 13 дітей – сиріт, та
дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в сім’ях опікунів
(піклувальників). П’ятеро дітей виховуються в прийомних сім’ях, решта знаходяться під
опікою та піклуванням громадян селища.
Сім’ї, в яких виховуються діти вищезазначеної категорії перебувають під особливо
пильним контролем з боку органу опіки та піклування селищної ради. Опікунам та
піклувальникам надаються юридичні консультації, допомога у оформленні документів,
необхідних для надання до УПСЗН, районному Відділу Освіти, служби у справах дітей.
Селищна рада надає матеріальну підтримку дітям цієї категорії. Так, виконкомом
селищної ради прийнято рішення та виділено - 4,5 тис. грн. до початку нового
навчального періоду 2012 – 2013 років 12 дітям цієї категорії, по 375 грн. кожній дитині,
які є учнями Саратської ЗОШ та інших позашкільних закладів освіти.
Культурний розвиток селища було спрямовано на роботу по реалізації основних
напрямків комплексної програми розвитку культури України, пропаганду надбань
національної культурної спадщини, розширенню обсягів культосвітньої роботи,
спрямованої на естетичне і моральне виховання дітей і молоді.
Протягом 2012 року в художній самодіяльності селищного Будинку культури було
залучено 63 чоловіка, з них 49 дітей та підлітків, що дало можливість значно підвищити
рівень підготовки та проведення масових заходів працівниками Будинку культури, також
було залучено багато учасників художньої самодіяльності серед дорослого населення, - так
на заняття у вокальній студії тепер приходять не тільки діти та підлітки, але і їх батьки,
більш 14 осіб. Це свідчить про те, що культура у нашому селищі підвищується і ці сім’ї є
добрим прикладом для інших.
Працівники Будинку культури організовують і проводять усі свята селища, та
приймають активну участь у заходах районного, обласного, всеукраїнського та
міжнародного значення. Так протягом року було проведено 95 культурно - масових заходів,
а саме:
- театралізовані вистави – 1
- художнє оформлення мітингів – 2
- участь у шкільних заходах – 7
- концертні програми – 22
- масові народні гуляння – 6

-

участь у заходах сіл району - 1
вечори - зустрічі - 3
вечори відпочинку – 7
участь в районних концертних програмах – 14
конкурсні програми - 1
участь у обласних фестивалях – 4
участь у міжнародних фестивалях-1
участь у регіональних конкурсах -2
участь у шкільних новорічних ранках – 15
тематичні вечори - 2
участь у районних шкільних фестивалях -7

Усі заходи проходять при повному залі. Проведено комплекс заходів по святкуванню
68-ої річниці Великої Перемоги. Протягом року також були проведені заходи щодо
відзначення знаменних, пам’ятних та державних дат, а саме:
Витрати на проведення державних свят склали::
Дня захисника Вітчизни план - 0,4 тис. грн. факт. - 0,4 тис. грн., або 100%
- Міжнародного жіночого дня 8 Березня – план - 2,5тис. грн. факт. - 2,5 тис. грн.,
або 100%.
- Дня Весни та Праці 1 Травня – план - 0,2 тис. грн. факт. - 0,15 тис. грн., або 75%.
- Дня Перемоги 9 Травня – план - 1,5 тис. грн. факт. - 2,17 тис. грн., або 145%.
День Матері – план - 2,5 тис. грн. факт. - 2,5 тис. грн., або 100%.
- Міжнародний День захисту дітей – 2,5тис. грн. факт. - 2,3 тис. грн., або 92%.
- День скорботи і пам’яті захисників Вітчизни – план - 0,4 тис. грн. факт. – 0,5 тис.
грн.
- Дня Конституції України – план - 0,2 тис. грн. факт. - 0,05 тис. грн.,або 25%.
- Дня Незалежності України - план - 0,2тис. грн. факт. - 0,15 тис. грн., або 75%.
- Дня визволення селища Сарати від німецько-фашистських загарбників – план - 0,4
тис. грн. факт. - 0,4 тис. грн.,або 100%.
- Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників – план - 0,4 тис.
грн. факт. - 0,4 тис. грн., або 100 %.
- День озброєних сил України – план - 0,4 тис. грн. факт. – 0,4 тис. грн., або 100%.
- Дня молоді – план - 1,3 тис. грн. факт. – 0,95 тис. грн., або 73%.
- День інвалідів – план - 2,5 тис. грн., факт. - 2,5 тис. грн., або 100%.
- День селища – план - 2,35 тис. грн., факт. – 2,35 тис. грн., або 100%
- Відзначення Дня Голодомору - факт. 0,2тис. грн..
Витрати на підтримку культури склали 17,920 тис. грн.
Яскраво та святково селище Сарата відзначило знаменну дату – 190 річчя з
заснування селища та Храмовий день. За сприянням райдержадміністрації було проведено
ярмарку з участю сільгоспвиробників району, споживчої кооперації, підприємців селища.
Для дітей працювали розважальні атракціони, проводились святкові концерти, у яких взяли
участь і учні музичної школи та наш співочий земляк – Михайло Буюклі, яскравий голос
якого неодноразово підкорював концертні зали нашої України. Закінчився Храмовий день у
селищі феєрверком, у вигляді салюту та виступом акробатів з факелами.
Фізична культура та спорт.
Протягом звітного періоду 2012 року на проведення спортивних заходів було
передбачено 32,1 тис. грн., фактично витрати склали у сумі 31,9 тис. грн.,або 99%, з них:
- на винагороду членам футбольної команди селища виділено 22,3 тис. грн., на підтримку
волейбольної команди селища, а саме: придбано 2 м’ячі - на 1,0 тис. грн.,
- на проведення турніру, присвяченого пам’яті Савчука та Волчкова спрямовано 1,8 тис.

грн.
Для футбольної команди селища придбано футбольну форму на суму –5,3 тис. грн.
та 6 м’ячів на суму 1,2 тис. грн.
Крім того за рахунок позабюджетних коштів для дитячих вуличних футбольних команд
придбані 3 м’ячі. Проведено покіс трави на стадіоні на суму - 0,3 тис. грн.
З метою впорядкування об’єктів комунальної власності оформлено право власності
на стадіон, який знаходиться на балансі селищної ради.
Селищною радою у поточному році вжиті заходи щодо постійної підтримки молоді
у галузі «Фізкультура та спорт», за результатами яких, селищна футбольна команда
отримала І місце у першості району з футболу
( останній раз Саратська команда по футболу посідала перше місце у районі 7 років тому).
Розділ сфери «Освіта»:
У бюджеті селищної ради затверджено видатки
на утримання дошкільних
навчальних закладів: план на 2012 рік складає 3132,6 тис.грн, фактично освоєно –
3065,4 тис. грн. - або 97,9 %. Заробітна плата працівникам освіти виплачена своєчасно
та в повному обсязі. Крім того забезпечено виконання статті 57 Закону України «Про
Освіту», а саме: щомісячно виплачується надбавка за вислугу років, до Дня Освіти
виплачено усім педагогічним працівникам винагорода у розмірі середньомісячного фонду
заробітної плати (далі ФЗП) також виплачена матеріальна допомога на оздоровлення у
розмірі 100% ФЗП при наданні відпустки.
Вжито відповідні заходи та надана матеріальна допомога обслуговуючому персоналу
закладів освіти селищної ради у розмірі 100% середньомісячного ФЗП.
Розрахунки за придбання продуктів харчування, медикаменти, енергоносії
здійснюються своєчасно і в повному обсязі. Дитячі навчальні заклади забезпечені якісним
вугіллям та дровами на опалювальний період у повному обсязі. Станом на 01.01. 2013 року
бюджетної заборгованості по захищеним статтям видатків немає.
Триває робота з передачі будівлі для функціонування двох старших груп
у КЗ
«Саратський ясла-сад №1» на 40 місць. Плановий термін введення в дію будівлі був на
01.09.2012 року., проте до теперішнього часу нормативні документи від Замовника –
Районного Відділу Освіти райдержадміністрації селищною радою не отримані.
В селищі продовжується робота щодо реалізації Законів України «Про дошкільну
освіту» та «Про охорону дитинства»:
Так, з районного бюджету виділено 150,0 тис. грн. на капітальний ремонт з
проведення заміни вікон і балконних дверей на металопластикові для КЗ «Саратський
ясла-сад №2», фактично використано 44,0 тис. грн., з них 2,6 тис. грн. на оплату послуг за
проектно-кошторисну документацію. Придбано дві електроплити для ДНЗ №,1 та № 2 на
загальну суму – 17,6 тис. грн., холодильник на суму – 3,8 тис. грн., придбані 14
вогнегасників для обох дитячих садків на суму 2,6 тис. грн., встановлені нові двері до
музичного залу ДНЗ №2 на суму – 0,5 тис. грн., замінені на нові - два насоси для котельні
ДНЗ № 2 – 6,5 тис. грн.
Для дитячого закладу ДНЗ №1 придбано посуд для нових груп, встановлені ворота на
території нового корпусу на суму – 2,1 тис. грн., виділено кошти у суму 4,0 тис. грн. на
придбання котлу на твердому паливі для нижнього корпусу та на придбання
генератору-дизеля передбачено 10,0 тис. грн. Виділені кошти та вжиті заходи щодо
проведення заземлення усіх приміщень обох дитячих навчальних закладів на суму – 2,5 тис.
грн. Оформлено підписку на періодичні видання та методичну літературу по двох закладах
на загальну суму – 5,0 тис. грн.
В галузі житлово-коммунальне господарство
На
підтримку
господарської
діяльності
КП
«САРАТА»
та
КП
«САРАТАКОМУНСЕРВІС» виділено дотації на загальну суму 883,1 тис. грн. при плані

908,5 тис. грн., з них:
- по КП «САРАТА» план 371,5 тис. грн. факт. 371,5 тис. грн., або 100%
КП «САРАТАКОМУНСЕРВІС» план – 537,0 тис. грн., факт. 511,6 тис. грн, або
95,3%.
- У звітному періоді придбано 20 контейнерів для сміття на суму 27,0 тис. грн.,
додатково виділено 12,1 грн. на придбання ще 10 контейнерів.,
- виділено 30,5 тис. грн. на придбання запасних насосів для артсвердловин.,
на підготовку селища до осінньо-зимового періоду виділено 30,3 тис. грн.
У сфері земельних відносин
Загальна площа землі, яка використовується у селищі складає – 2187 га, у тому числі рілля –
620,5 га, землі, що не підлягають поділу /двори, лісосмуги, не с/г угіддя/ складають 1249 га,
пасовища – 317,5 га, кількість суб’єктів господарювання, що користуються земельними
ділянками / в межах населеного пункту/ складає - 106 СГД.
За 2012 рік загальна сума коштів за використання земельних ділянок склала 1969,1 тис. грн ., від запланованої – 1813,7 тис. грн., що становить - 108,1 %.
БЛАГОУСТРІЙ
У ІУ кварталі 2012 року сфера благоустрою передана на баланс КП «САРАТА
КОМУНСЕРВІС».
Витрати на оплату вуличного освітлення склали 127, 0 тис. грн., при плані – 155,0 тис.
грн.
Видатки на проведення ремонту доріг селища освоєно у сумі 238,0 тис. грн. з них: по
поточному ремонту вул. Осипенко -32,5 тис. грн., провулок по вулиці Мельнична – 75,8
тис. грн., капітальний ремонт вул. Гагаріна – 125,1 тис. грн., витрати на
проектно-кошторисну документацію – 4,6 тис. грн.,
На проведення рекультивації земель використано 34,7 тис. грн., при плані -38,4тис.
грн., або 90,3%.
Саратський селищний голова
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