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Про дiяльнiсть Вiлъшанськоi селищноi,,ЩобрянськоТ,
СтанкуватськоТ та Коритно-Забузькоi сiльських рад з
питань виконання окремих делегованих повноважень
органiв виконавчоi влади

На пiдставi статей 6, 35 Закону УкраiЪи <Про мiсцевi

державнi
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07
2008
Ns
Президента Украiни
лютого
року
щодо забезпечення реалiзацii та гаранryвання конституцiйного права на
зверненнrt до органiв державноi влади та органiв мiсцевого самоврядування)>,
керуючись розпорядженням голови районноi державноi адмiнiстрацii вiд
28 грудня 20t5 року }lb 227 -р <Про органiзацiю здiйснення контролю за
виконанЕям виконкомами мiсцевих рад делегованих повноважень органiв
виконавчоТ владп>, струкryрними пiдроздiлами та апаратом районноi державноi
адмiнiстрацiТ перевiрено дiяльнiсть ВiльшанськоТ селищноi, .Щобрянськоi,

Станкуватськоi

та

Коритно-Забузькоi сiльських рад

з

питань виконаннrI

делегованих повнов€Dкень органiв виконавчоТ влади iз забезпеченнrI законностi,
правопорядку, охорони прав, свобод i законних iHTepeciB цромадян, реалiзацii та
гарантуваннJI констиryцiйного права на звернення до органiв державноi влади,
у галузi освiти та у сферах культури, оборонноi роботи. Перевiркою
встановпено, що сiльськi ради здiйснюють органiзацiю виконання делегованих

повIIоважень органiв виконавчоi влади

Констиryцii Украiни

та

самоврядування в УкраiнЬ.

статей

27

у

вiдповiдностi

зi

статтею t4З
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Вiльшанськiй селищнiй радi проводилась перевiрка у гЕlJIузi освiти.
Встановлено, що доступнiсть i безоплатнiсть освiти для дiтей дошкiльного та
шкiльного BiKy забезпечуеться. Списки дiтей i пiдлiткiв BiKoM вiд б до 18 poKiB

та дiтей, яким станом на 1 Bepecнrl виповнилось б poKiB, затверджено.
На територiТ смт Вiльшанка проживае 298 дiтей BiKoM вiд 0 до б poKiB, з

них: 179 вiдвiдують дошкiльний навчальний iаклад (ясла-сад) <<Колосою>. У
с.Калмазове проживае 17 дiтей BiKoM вiд 0 до б poKiB, вiдвiдують дошкiльний

навчаJIьний заклад yci. У с.Осички 11 дiтей, 10 iз них вiдвiдують дошкiльний
навчаlrьний заклад <<Лiсова казка).
У 201б роцi на утримання дошкiльних навч€Iльних закJIадiв в бюджетi
закJIадено 2 млн. 225 тис.910 гривень. Використано 1 млн. 383 тис. црн.., з них:
750 тис. - на заробiтну плату; 145 тис. - на харчування; l23 тис.
на ремонт
навчаJIьних закJIадiв; 37700 грн. - на оплату електроенергii; 79900 грн. - на
закупiвлю дров та вугiлля. Iз спецiапьного фонду селищноi ради закуплено
котел для Вiльшанського дошкiльного навчzlльного закJIаду.
Протягом 20Lб року селищною радою надавzrпася субвенцiя на
харчування }^lHiB 1-4 класiв в cyMi 60 тис. грн. Заплановано надати субвенцiю
на ремонт логопедичного кабiнеry ВiльшанськоТ ЗШ I-Ш ступенiв в cyMi

-

2200 грн.

та |20

тис.грн.

на

капiта.rrьний ремонт нижнього корпусу
Вiльшанського ДIЗ. У Вiльшанському Д{З встановлена батькiвська плата
60О/о,
Осичкiвському ДIЗ - 40%. Згiдно з поданими заявами виконкомом
селищноi ради звiльняються вiд сплати за харчуванЕя в ЩFIЗ дiти пiльгових
категорiй.
Навчанням у Вiльшанському загальноосвiтньому навч€lпьному закладi
I-III ступенiв охоплено 536 дiтей. Навчально-виховний процес в ocBiTHix
закJIадах здiйснюеться державною мовою.
Заклади освiти забезпеченi педагогiчними кадрами.
У Щобрянськiй сiльськiй радi проводилась перевiрка у сферi культури. На
територiТ сiльськоТ ради функцiонують 2 заклади культури: сiльський Будинок
культури та сiлъська бiблiотека. .Щiяльнiсть бiблiотеки спрямована на
пiдвищення ролi бiблiотеки як iнформацiйного центру, який допомагае
забезпечити доступ до потрiбноi iнформацiТ i надае можливiсть дJIя отриманЕя
безпечноi освiти, культурного розвитку особи та громадськоi групи.
Бiблiотечний фонд становить 7200 примiрникiв, обслуговуеться 300 читачiв.
На територiТ сiльськоi ради знаходяться 1 пам'ятка icTopiТ та 2 паrчr'ятки
археологii. Землекористувачам, на територii яких розташованi археологiчнi
памОятки, надiслано листи з попередженЕям про недопущенЕя руинацп
пам'яток.
У .Щобрянськiй та Станкуватськiй сiльських радах проводилась перевiрка
щодо сприяння органiзацii призову громадян на строкову вiйськову,
альтернативну, контрактну служби, пiдготовки молодi дJIя сJryжби в Збройних
Силах УкраiЪи, забезпечення доведення до пiдприемств, установ та органiзацiй
незалежно вiд форми власностi, а також населенню накчву вiйськового KoMicapa
про оголошеннrI мобiлiзацii, органiзацiТ та y^racTi
здiйсненнi заходiв,
пов'язаних з мобiлiзацiйною пiдготовкою на вiдповiдних територiях.
Коритно-Забузькiй сiльськiй радi проводилась перевiрка щодо
забезпечення законностi, правопорядч, охорони прав, свобод законних
iHTepeciB громадян, реалiзацii та гарантування конституцiйного права на
звернення до органш державноl влади.
.Щiловодство по розгляду звернень гройадян ведеться з дотриманнrIм
Iнструкцiiо затвердженоi постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 14 квiтня

в

у

У
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|997 р. Jф 348. Протягом сiчня-березня 2017 року на особистий прийом до

сiльськоi ради звернулось 2 особи, порушенi питання вирiшено позитивно.
Графiки особистого прийому керiвництва та телефони (гарячих лiнifu>
обласноi, районноi державних адмiнiстрацiй графiк особистого прийому
посадових осiб сiльськоi ради розмiщено на iнформацiйному стендi. Постiйно
вжив€lються з€лходи щодо забезпечення реа-гliзацiТ констиryцiйних прав на
письмове зверненЕя та особистий прийом. Особлива увага придiляеться
зверненням, якi порушуоть iнвалiди, ветерани вiйни та працi, одинокi та
багатодiтнi MaTepi.
метою удоскон€tлення дiяльностi селищноi, сiлъських рад щодо
виконаннrI делегованих повноважень органiв виконавчоТ влади:

i

З
1.

РекомеIцувати:

1) Вiльшанському селищному головi контроJIювати виконання вимог
Iнструкцii з облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного BiKy, затвердженоi постановою
Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд |2.04.2000

J\b

646;

2) Щобрянському сiльському головi:

покращити робоry щодо заlгучення позабюджетних коштiв

культури;
своечасно вносити змiни

у

закJIадах

в картотеку облiку вiйськовозобов'язаних та
щомiсяця надавати iнформацiю до Вiльшанського районного вiйськового
KoMicapiary;

3)

Станкуватському сiльському головi своечасно вносити змiни в
картотеку облiку вiйськовозобов'язанIlD( та щомiсяця надавати iнформацiю до
Вiльшанського районного вiйськового KoMicapiury;

4) Коритно-Забузькому сiльському головi дотримуватись вимог Закону
УкраiЪи оПро звернення громадян>>, Указу Президента Украiни вiд 7 лютого
2008 року ЛЬ 109, постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 14 квiтня t997 року
J\b 348, розпорядження голови райдержадмiнiстрацiТ вiд 14 лютого 2008 року
NЬ 69-р <Про забезпеченЕя виконанЕя в районi Указу Президента Украiни вiд
7 лютого 2008 року }lb 10Ь.

2. Контроль за викон€lпнrlм

даного розпорядженнjI покJIасти на

заступникiв голови районноТ державноi адмiнiстрацii вiдповiдно до розподilry
функцiональних повнов€Dкень.

Перший заступншк головп
районноi державноi адмiнiстрацii

с.нЕстЕров

