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Про дiяльнiсть Бузникуватськоi, Вiвсяникiвськоi,
,Щобрiвськоi Кучобалкiвсько'i, flлоско-Забузькоi та
СухоташлицькоТ сiльських рад з питань виконання
окремих делегованих повнова]кень органiв виконавчоi
влади

Вiдповiдно до статей

6,35

Закону Укра'lни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiЬ, Закону Укра'iни <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪЬ>, Указу

Президента Украi'ни вiд 07 rrютого 2008 року М 109 <Про першочерговi заходи
щодо забезпечеrrня реалiзафi та гараят}ъання констиryцiйноm прам на
звернеЕня до органiв державноi влади та органiв мiсцевого самовряд}ъання>,
кер},ючись розпорядя(енЕrм юлови районноi державноТ адмiвiстрацii вiд
28 грулня 201б року Nч 32&р <Про органiзацiю здiйснення контроJlю за
виконанням виконкомами мiсцевих рад делеюваних повноважень органiв
виконавчоi влади), струкD.рIrими пiдроздiлами та апаратом районноТ державноi
адмiнiстрацii первiрено дiяльнiсть Бlвникуватськоi, Вiвсяникiвськоi',
.Щобрiвськоi, Куцобалкiвськоi flпоско-Забузькоi та Сухоташлицькоi сiльських
рад з питань виконанtrrr окремих делегованих повновакень органiв виконавчоi
влади у галузi житлово-комунаJlьного господарства, побутового, торгiвельного
обслуговування, громадського харчування, трацспорту i зв'язку та у сферах:
культури, освiти, соцiальною та цивiльного зФшсту населення. Первiркою
встановJIено, цо сiльськi рали здiйснюють органiзашiю виконання деJrегованих

повновФкень органiв виконавчоI влади

Констиryuii Украihи

та

самоврядування в УкраIнi>>.

у

вiдповiдностi

зi

статтею l43

статей 27-38 3акону УкраiЪи <<Про мiсцеве

У Бузниryватськiй сiльськiй радi проводилась перевiрка у сферi освiти.

На територii Бузниryватськоi сiльськоi ради

забезпечуеться досryпнiсть i
безотr,татнiсть освiти для дiтей дошкiльноm та шкiльного Biky. Сiльською
радою ведеться облiк дiтей дошкiльного та шкiльного BiKy. Станом на l сiчrrя
2017 рку на терrгорii села проживае 17 дiтей BiKoM до б poKiB, iз них 12
вiдвiдують дошкiльний пiдроздiл.
В результатi первiрки встановлено, що вiдповiдно до рiшення cecii
ВiльшанськоТ райоIrноi ради вiд 26 червня 2012 року Nо l73 <Пр cTBopeHюI

2

навчаJlьно-виховного комплексу <<Загальноосвiтнiй
навчальний заклад I-II сryпенiв - дошкiльний навчаrьний заклад>l
Вiльшанськоi районноi ради Кiровоградськоi областЬ> створено навч:}пьновrrховний комплекс. Навча.пьно-виховний процес в ocBiTHix закJrадах
здiйсrтюеться держirвною мовою. Зак.пади освiти забезпеченi педагогiчними
кад)ами. Проте, TaKi предмети як фiзкульryр4 образотворче та музшrне
Бузникуватського

мистецтво

У

ви

кJIадаються не фахiвчями.

2017 роцi сiльською радою надано субвенцiю нzlвчмьно-вIr(овному
комплексу на покращенIrя харч/вання y,rHiB у cyMi 19 тис.rрн.
У Вiвсяrrикiвськiй сiльськiй радi проводилась первiрка у галрi
побутового та торгiвельного обслуговування, громадського харчваIrЕц
1ранспорту i зв'язry. На Teprrюpii ради функцiонують 2 торгiвельнi точки,
режими робmи яких встановлено вiдловiдно до рiшень виконкому сiльськоi
ради. Здiйсшоеться контроль за дотриманllям цiн i тарифiв. Проводиться
монiторинг цiн на ocHoBHi продовольчi товари. Звернення вiд паселення до
сiльськоi ради з питilнь зilхисry лрав сложивачiв не на,цходили.
У ,Щобрiвськiй сiльськiй радi проводилась леревiрка у сферi цивiльною
зzlхltсry населення. У планах роботи з пttтань чивiльного захисry сiльськоi рали
розроблено прогнози можJlивrх сиryацiй при виникненпi аварiй, катастроф та
стихiйних лих, передбачено виконанtul вiдповiдних заходiв, спрямованrл< на
попередження виникненIul надзвичайних сиryацiй та лiквiдацiю ii наслiдкiв.
Ведеться робота щодо розробки fLпану реаryъанrrя органiв управлiння та с}lJI
цивiльного захисry сiльськоТ ради на надзвичайнi сиryацii.
KoMicb з IIитаяь техногенно-екологiчноi безпеrс.l та надзвичайнrо<
сиryацiй працюе не належному piBHi. Протягом 201'G20l7 poKiB не проведено
жодного засiдання. Полокення про сЬську комiсiю з тrитань ТЕБ та НС
потребуе приведешIя у вiдповiднiсть до положення про районяу KoMicb з
питань ТЕБ та НС, затвердженого розпорялх(енням голови районноТ державноi
адмiнiстрацii вiд 1 0 серпня 20 l 5 року Nч 1 22-р.
У бюджетi сiльськоi ради на 2017 piK лередбачеЕо кошти на запобiгання i
лiквiдацiю надзвичайних ситуацй, щIе не створено резервний фонд на
непередбачуванi витрати.

У

Кучоба.лкiвськiй сiльськiй радi проводилась перевiрка виконання
делегованих повновtDкеЕь з питань соцiальноm захисry васеленЕя. З 01 сiчня по
3l травня 2017 року виконавчим KoMiTeToM сiльськоi ради прийняю 8 рiшень у
сферi соцiального захисту населення. Здiйсшоеться контроль за охороЕою працi
на територii сiльськоi ради. Проведено атестацiю робочлх мiсць зi шкiдlивими
уl"ловаr,.rи праф в мiсцевому сiльгосrrпiдприемствi ПСП <<Пермого>.
fIитаняя виконання показнrкiв програми зайrrятостi населення до
2017 року на засiдatннD( виконкому не розглядались.
У Гlлоско-Забузькiй сiльськiй радi проводилась перевiрка у галlзi
житлово-комун:lпьного господарства. Пiд час перевiрки встановлено, що на
територii сiльськоТ ради дiс централiюване водолостачання, KpiM того
населення корисryсгься водою з криниць громадського та iнливiлуального
користуъання; функцiо}ryс вуличне освiтлення.

з

В сiльськiй ралi зшйснюgгься облiк нежитлових примiщень незалежно вiд
примiщень для
форм власностi та надаються пропозичii щодо використаIrня

задоволенпя потреб населення.
Генеральний тr.пан на забудову села fIлоско-Забузьке, розроблений у
1970 рочi,'акrуалiзовано рiшенням cecii сiльськоi ради у 2013 poui та на даний
1969-1985 роках,
час потребуе' onoBrr"rH". Житловi булинки збудомнi
БагатокварЙрнi житловi будинки та г},ртожитки на територii сiльськоi ради

у

вiдсугнi.

об'екти виробничого та житлово-цивiльного .призначення,

у

порядку

встановленому чинним законодавством, в експJryатацlю не приимались,
На терЙрii сiльськоi ради мiсmбулiвнi умови та обмехення забудови
на проектування об'екгiв протягом поmчного року не

земельпих дiлянок
надаваJIись.

Виконавчим комiтgгом звернення до архiтекryряо-будiвельноi iнспекцii
чиЕноm
щодо перевiрки будiвпичтва об'ектiв на вiдповiднiсть вимогам
законодавства, не надсилались.
Земе.lrьнi дiлявки, надшli для будiвниIцва
будiвництво не ведегься, вiдсугнt.

'

У

i на яких бiльше двох

Су"оrчо-ицькiй сiльськiй радi проводилась перевiрка

poKiB

у

сферi
куJьтури. На териmрiт сiльськоi ради функriощrоть_ 2 заклади культури:
сiльський Будинок ryльryри та бiблiотека. Дiяльнiсть бiблiотеки слрямовава на
пiдвищення ролi бiблiотеки як iнформыriйного центру, який допомагае
забезпечити до"ryп до потрiбноi iнформацii i надае моrшпвiсть для отримання
безпечноТ освiти, ryльryрноп) розвитку особи та громадськоТ групи,
Бiблiотечний фонд станоЙь 11412 примiрники, обсrryговуеться 420 читачiв,

КiлькiстЬ мiсцi у сiльському Будинку культури cTaItoBITTb 450, Об'ектiв дrя
- l,
дозвiлля всьою - 6, з них: глядацько-кiно-концертний - 1, танIдовшrьний
примiщеrrня для ryртковоi роботи - 4; шryбнi формуванвя - 14,

Прmягом iвiтного перiоду проводились кульцрно-масовi заходи,

органiзовувались виставки декоративно-прикJIадного мистецтва, В лiтнiй час
проводяЙя iгровi програми лля лiтей у шкiльному оздоровчому таборi,
Проте, у даних заклалах вiдсутнс опалення.
на терйторii сiльськот ради знаходяться 1 пам'ятка icTopii, l пам'ятний
nu"'"r*" археологii. 3емлекорисryвачам, на територiТ яких
знак та
про
розташованi археологiчнi пам'ятки, цадiслано листи з попередженням
недоrryщення руйнацiТ пам'яток.
метою удосконапенrrя дiяльностi сiльських рад щодо виконання
делеmванrrх noBHoBzDKeHb органiв виконавчоi влади:

4

з

l. Рекомендувати:
1) Бузникуватському сiльському головi дотримуватись Rикондtня вимог
Iнстрlтцif з облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного Biry, затвердженоi постановою
,lле:,-л*,rlл:--:лл:_ \-r-л-i. t Diп l fi' )ооо Nо 646,

4

проводити монiторинг цiн на ocHoBHi продовольчi товари та перевiрки
дотр}tмання встановJIених Фаничних piBHiB торгiвельних надбавок;
здiйснювати контроль за дотриманням суб'€кгами пiдприемницькоi
дiяльностi правил торгiвельного oбслуrовуванЕя яаселення, проводити заходи
по виявленню продукцii неналежноi якостi, фальсифiкованоi', небезпечноi для
навколишньою природного середовица та
життя, здоровlя,
життя,
здоровlя,
майна споживачlв
споживачiв li яавколишньою
по вияыIеняю фактiв реалiзацiТ продукцii, яка не супроволл(уеться необхiдною,
дост}тtною, достовiрною, свосчасною iнформацiею;
3).Щобрiвському сiльському головi:
зzrвершити розробку fIлану реаryвання органiв управлiнIrя та сил
цивiльною захисry сiльськоi ради на надзвичайнi ситуацiТ та подати його на
поmдженшr до сектору з питань цивlльного захисту р rдержадмlЕlстрацrl;
у проектi бюджету сiльськоТ paпl на 20\7 piK передбачити кошти на
створенIlя резервного фондr сiльського бюджеry на непередбачуванi витрати;
привести положенЕя про сiльську комiсiю
питань техногеннФ.
екологi.тноТ безпеки та надзвичайrrих сиryацiй у вiдповiднiсть до чинних вимог;
наIагодити робоry сiльськоТ KoMicii з питань техногенно-екологiчноi
безпеки та надзвичайних сиryацiй, розглянути питання про готовнiсть
пiдприемств, установ та органiзацiй до роботи у лiтнiй пожежонбезпечпий
перiод, забезпечення техногенноi i пожежноi безпеки на територii сiльськоi
ради та попередхення нещасних випадкiв на водних об'сктах.

з

4)

Кучобалкiвському сiльському головi розглянути

на

засiданнях

виконкому питання виконання показникiв програми зайнятостi до 20l7 року;

5)

ГIлоско-Забузькому сiльському

головi провести

лабораторнi
дослiдження на впJпl в вiдходiв на смiтгсзвалищах на повiтря, rрунти та лiдземнi
води;

б)

Сlхоташлицькому сiльському головi покрахцти робоry цодо
залученRя позабюджетних коштiв та вiдновити оплIення в осlнньо_зимовии

с.ЕЕстЕров

