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Про дiяпьнiсть Вiльшанськоi селищноТ,
Березовобалкiвськоi Вiвсяникiвськоi,
.ЩобрянськоТ, КуцобапкiвськоI,
Станкуватськоi та Сухоташлицькоi
сiльськкх рад з питань виконання
0кремих делегованих повноважень
органiв виконавчоi влад

На пiдставi статей 6, 35 Закоку Украiни

,<Про

мiсцевi державнi

адмiнiстрацii>>, Закону Укратни кпро мiсцеве самоврядування в УкраiнЬ>, Указу
Президента Уrсраiни вiд 07.гпотого 2008 року Ns 109 <Про першочерговi заходи

щъдо забезпеченЕя реа.гliзацii та гарантування коЕституцiйного права на
зверненЕrI до органiв державноi влади та органiв мiсцевого самоврядування)),

керуючисъ розпорядженЕrtм голови районноi державноI адмiнiстрацii вiд
28 грудня 20Lб року М 320-р <Про органiзацiю здiйснення контролю за
мiсцевих рад делегованих повноважень органiв
виконанням

""*or*orur"
виконавЧоi владЮ>, струкТурнимИ пiдроздiлами та апаратом районноi державноi
Ьерезово_
селищноi, Березововiльшанськоi селищноl,
адмiнiстрацii перевiрено дiяльнiстъ Вiльшанськоf
балкiвськот, Вiвсяникiвськоi, ,щобрянськоi, Кучобалкiвськоi, Станкуватськоi та
Сухоташлицькоi сiльських РаД з питань виконання делеюваних повноважеЕь
органiв виконавчоi влади з органiзшдii заходiв щодо запобiгання дитячiй
сферi освiтио
бЪздоглядностiо з питань соцiа.пьного захисту населенЕя,
житлово-комунального господарства, обороннот роботи та в частинi контроrпо
за дотриманЕям зобов'язань щодо платежiв до мiсцевого бюджету на
пiдприемствr}х в органiзачiях незалежно вiд форм ыlacHocTi. Перевiркою
встановлено, що сiльсъкi ради здiйснюють органiзацiю виконання делегованих
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Вiлъшанськiй селищнiй радi проводилась перевiрка виконання

01 сiчня по
делегов€лних повноважень з питань соцiапьноiо захисту населення. 3
20 квiтня z0l7 року викон€Lвчим KoMiTeToM селищноi ради прийнято 4 рiшення у
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сферi соцiапьного захисту населення. Проведено атестацiю робочих мiсць зi
шкiдливими умовами працi у СТОВ АIIК <<Авроры.
Питання контролю з укJIадання та виконання колективнID( договорiв на
пiдприемствах, якi знаходяться на територii селищноi ради не розгляд€шись.
У Березовобалкiвськiй сiльськiй радi проводипась перевiрка органiзацiТ
заходiв щодо запобiгання дитячiй бездоглядностi. Так, на територii даноi
сiльськоТ ради проживае одна сiм'я, що опинилася в скJIадншх життевих
обставин€lх, в якiй виховуються трое неповнолiтнiх дiтей. Слryжбою у справах
дiтей райдержадмiнiстрацiТ спiльно з районним центром соцiапьних служб для
ciMT, дiтей та молодi проводилися заходи щодо полiпшення житлово-побутовю(

умов, напежного утриманЕя та виховання даних дiтей.
На засiданнi виконавчого KoMiTery розглянуто питання про робоry з
сiм'ямип що опинилися в скJIаднID( життевих обставинаr.
Працiвниками сiльсъкоi ради раl на квартал здiйснюються обстеженнjI
житлово-побутових умов проживання дiтейо що виховуються пiд опiкою та
пiшryванням, та проживають в скJIадних життевих обставинах.
У Вiвсяникiвськiй сiльськiй ралi проводипась перевiрка у сферi освiти.
На територii Вiвсяникiвськоi сiльськоi ради забезпечуеться досryпнiсть i
безоплатнiсть освiти дJIя дiтей дошкiльного та шкiльного BiKy. Сiльською
радою ведеться облiк дiтей дошкiльного та шкiльного BiKy. Станом на 1 сiчня
20|7 року на територii села Вiвсяники проживае 20 дiтей BiKoM до б рокiъ,'l iз
HlTx вiдвiдують дошкiльний пiдроздiл.
Вiдповiдно до рiшення сесii Вiльшанськоi районноi ради вiд 21 червня
2аВ року
268 створено Вiвсяникiвський навч.lльно-виховний комплекс
<<Загапъноосвiтнiй навчапьний закJIад
сryпеня - дошкiльний навчапьний
закпад) Вiльшанськоi районноi ради КiровоградськоТ областi. Навча.гrьновиховний процес в ocBiTHix закJIадах здiйснюеться державною мовою.
Заклади освiти забезпеченi педагогiчними к4драlrли.
У ,Щобрянськiй сiлъськiй радi проводилась перевiрка у сферi житловокомунЕшьнопо господарства. Пiд час перевiрки встановлено, що на територii
сiльськоi ради дiе централiзоване водопостачанЕя, KpiM того населення
користуеться водою з криниць цромадського та iндивiду€tпьного користуванЕя;
функцiонуе вуличне освiтлення.
В сiльськiй радi здiйснюеться облiк нежитлових примiщень незалежно вiд
фор, власностi та надаються пропозицii щодо використання примiщень дIя
задоволення потреб населеЁня.
Генера.гlьний план на забудову села .Щобрянка, розроблений у 1970 роцi,
акryалiзовано рiшенням cecii сiльськоi ради у 2013 роцi та на даний час
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потребуе оновJIення. Житловi булинки збулованi у l9б9-1985 роках.
Багатоквартирнi житловi будинки та ryртожитки на територii сiльськоТ ради
вiдсугнi.

Об'екти виробничого та житлово-цивiльного призначення у порядкуl

встa}новленому чинним законодавством, в експJryатацiю не прийма"лись.
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На територii сiльськоi ради мiстобулiвнi умови та обмеженЕя забудови
земельних дiлянок на проектування об'ектiв протягом поточного року не
надавапись.

Виконавчим KoMiTeToM звернення до архiтектурно-будiвельноi iнспекцiТ
щодо перевiрки будiвництва об'ектiв на вiдповiднiсть вимогам чинного
законодавства, не надсилЕrлись.
Земельнi дiлянкио наданi для будiвництва
будiвництво не ведеться, вiдсутнi.
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на яких бiльше двох poKiB

Станкратськiй сiльськiй радi проводилась перевiрка

в

частинi
контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежiв до мiсцевого бюджеry на
пiдприемствах i в органiзацiях незаJIежно вiд форм власностi. За сiченьберезень 2аП року надходження податкiв i зборiв до заг€шьного та
спецiагlьного фондiв сiльського бюджеry скJIали 111,8 тис.грн. Обсяг доходiв
загапьного фонду сiльського бюлжеry - |2|,3 тис. црн., що становить 73,0О/о до
загального фонду надiйшшо
затверджених показникiв. Доходiв
порiвняннi з вiдповiдним перiодом 201_6 рокry
111,6 тис.rрн. (71,35%).
нажодженЕя доходiв зменшиJIись на 44о0 тис.грн., вiдповiдно на28,3Yо.
OcHoBHi бюджетоформуючi податки в сiльському бюджетi:
плата за землю - виконаЕня скJIадае 70,4Yо. Надiйшшо 108,1 тис.црн. при
планi 153,б тис.rрн. Темп ростуо порiвняно за сiчень-березень 20lб роц, скJIав
70,5Уо, менше на 45,3 тис.грн.;
единий податок - виконЕлння скJIадае 100%. Темп росту порiвняно з
минулим перiодом |31,8Yo, або 0,7 тис.црн.
По спецiшlьному фонду надходження скJIадае 0,2 тис.rрн. (екологiчний
податок, який не був запланований на 2017 piK).
Кучобагlкiвськiй та Сухоташлицькiй сiльських радах проводилась
перевiрка з питань щодо сприянЕя органiзацii призову громадян на стокову
вiйськову, t}пьтернативну, контрактну служби, пiдготовки молодi для служби в
Збройних Силах Украiни, забезпеченЕя доведення до пiдприемств, установ та
органiзацiй незалежно вiд форми BTlacHocTio а також населенню наказу
вiйськового KoMicapa про оголошення мобiлiзацii, органiзацii та pacTi у
здiйсненнi за:rодiв, пов'язанID( з мобiлiзацiйною пiдготовкою на вiдповiдних
територiях. Порушень не виявJIено.
метою удосконalленпя дiяльностi сiльських рад щодо виконання
делегованих повноважень органiв виконавчоТ влади :
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Рекомендувати:

1) Вiльшанському селищному головi заслухати gа засiданнi виконкому
питаннrI стосовно контролю за виконанням умов колективних договорiв на
пiдприемства)ь в ycTaнoв€lx та органiзацiях, якi знаходяться на територii
селищноi ради;
2) Березовобалкiвському сiльському голоdi:

придiJlяти уваry профiлактичнiй роботi з сiм'ями, якi опинилися в
скJIадних житт€вих обставинах, контролювати ращонЕlJIьне використання
соцiшlьних виплат на дiтей в таких сiм'ях;
сприrIти забезпеченню житлом дiтейо позбавлених батькiвсъкого
пiкпування, якi перебувають на квартирному облiку;
3) Вiвсяникiвському сiльському головi дотримуватись виконанЕя вимог
Iнструкчii з облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного BiKyo затвердженоi постановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд П.а4.2000 Jф 646;
4) [обрянському сiльському головi:
заверIIIити peMoHTHi роботи центра.гliзованого водопостачаннrI; роботи з
паспортизацii мiсця вида.лення вiдходiв - мiсцевого звалища твердих побутових

вllЕодlв;
провести лабораторнi дослiдження на вплив вiдходiв на смiттезвЕл.пищах
на повiтря, црунти та пiдземнi води;

5)

Станкуватському сiльському головi забезпечити приведеннrt у

вiдповiднiсть планових показникiв до фактичних надходжень 2017 року;

6) Куцобшrкiвському та Су<оташлицькому сiльським головам сво€часно
вносити змiни в картотеку облiку вiйсъковозобов'язаних та щомiсяця надавати
iнформыдiю до Вiльшанського районного вiйськового KoMicapiary.

2.

за

виконаннrIм даного розпорядження покпасти на
заступникiв голови районноi державноi адмiнiстрацiТ вiдповiдно до розподi.гry

Контроль

функцiонаJIьних повноважень.

Перший заступнпк голови
районшоi державноi адмiнiстрацii

с.нЕстЕров

