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кIровогрмськоi оБлАстI
"iд"04"

201] року

N9 144-р
смт Вi,rьшавка

Про дiяльнiсть Березовобалкiвськоi, Добряпськоi,
Иосипiвськоi Куцобалкiвськоi та fLпоско-ЗабуJькоi
сiльських рад з питаRь виконанЁя окремих делеrOванIlх
повноважень орган i в виконавчоi влади

Вiдповiдно до статей 6, 35 Закону Украi'ни <Про MicueBi державнi
адмiнiстрацiЬ, Закону УкраiЪи (Про мiсцеве самовря,ryвання в УкраiЪ}>, Указу
Президента Украi'lти вй 07 лlотого 2008 р""у Jt} 109 <Про першочерговi заходи
щодо забезпечення реалiзацiТ та гарiлнтування конституцiйного права на

зверненшl до органiв державноi влади та органiв мiсчевоm самовряд/вання)),
керую.lись розпорядженIrям голови районноli державноi адмiнiстацii вiд
28 грудня 20lб року Nл 320-р <Про органiзацЬ здiйснення контроJlю за
виконанням викоllкомами мiсцевих рад делеюванrlх повноважень органiв
виконавчоi влади>>, с,груктурними пiдроздiлами та апараmм райошноТ держа8ноТ

адмiнiстрацii перевiрено дiяrтьпiсть Березовоба,rкiвськоi, ,Щобрянськоi,
Иосrтпiвськоi, Кучобалкiвськоi та ГIлоско-Забрькоi сЬських рад з питань

виконання окремих делеюваних повновакень органiв виконавчоТ влади у
сферах ryльтури, софального i цивirьною захисry населення та у гап}зях
освiти, оборонноi роботи та житловt>комунzrлыIоm господарства. Перевiркою
встановлено, цо сiльськi рад,r здiйсшоють органiзацiю виконаннrl делеюваних
повноваjкень органiв виконавчоI алади у вiдповiдностi зi статтею l43
Констиryцii УIФаiни та статей 27-З8 Закону Украiни <dlpo мiсцеве
сirrilоврядуванIiя в УкраiЪi>l.

У

Березовобап<iвськiй сiльськiй радi провод}rлась перевiрка у сферi
соцiалъного захисту насел€ння. За перiод з 01 сiчня по 20 червня 2017 року
сiльською радою прведено
засiдань виконавчою койтеry, на якик
розглядапuся соцiапьнi питання. Виковком зцйснюе коЕтроль за охороною
працi на терll.горii сiльськоi ради. У першому пiврiччi 2017 року проведено
атестацiю робочих мiець зi lпкiдливими рrовами працi в Березовобалкiвськiй
3Ш I-III сryпенiв. Питаяня контрJlю з прведення атестацii рбочих мiсць зi
шкiдливlлr.tи рlокrми прачi в дошкiльному закладi та з },кладання i виконаюrя
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копеrсгивних договорiв на пiдприемствах, якi зваходяться на територii сiлюькот
ради. створення нових робочлх мiсць не розглядались.
У ,Щбрянськiй сiльськiй радi проводилась первiрка у сфрi цивiльного
з:rхисту населен}rя. У плшrах роботи з литань цивiльною захисry сiльськоi ради
розроблено прогнози мохJIивих сиryацiй при виникиеннi аварiй, катастроф та
стихiйннх лпх, пердбачено виколанIrr вiдповiднrоt эаходiв, сrlрямоьанпх на
попередженЕя виникнення надзвичайних саryачiй та лiквiдацiю iх наслiдкiв.
Ведеться робота щодо розробки fLпану реаrування органiв управлiння та сltл
цивiльною захисry сiльськоi ради на яадзвичйнi сиryацii.
Комiсiя з IшTaHb техяогенньекологiцноi безпекя та надзвичайнюt
спryадiй працюе на неналежному piBпi. Протягом 20162017 poKiB не пIюведеЕо

жодного засiдапня. Положення про сiльську комiсiю з питавь ТЕБ та НС
псгребуе приведенкя у вiдловiднiсть до положення про районну комiсiю з
пlrтань ТЕБ та НС, затвердженого розпорядженвям голови районноi державноi
адмiнiстрацiТ вiд 1 0 серпяя 20 1 5 рку Ns l 22-р.
У бюджетi сiльськоi радя на 2017 piK передбачено кошти на запобiгання i
лiквiдацiю надзвичайних ситуацiй, але не створено резервний фонд на
кепередбачуванi витрати.

У

Иосипiвськiй сiльськiй радi проведено перевiрку

з

пrlтань щодо

сприrння органЪацii призову громадян на строкову вiйськову, альтернативну,
контрактну сл}rr<би, пйгmовки молодi дrя сФDrбп в Збрйних Силах УкраiЪи,
забезпечеrrня доведенI]J{ до пiдлрисмств, устаяов та органiзацiй незалежно вiд
форми BsracнocTi i населенню наказу вiйськового KoMicapa про оmпошенIrI

мобiлiзацii', органiзацii

та участi у

здiйсЕеннi заходiв, пов'язаних

з

мобiлiзацiйною пiдmтовкою на вйповiдних територiях. Порушень не виявпено.

У

Кучобмкiвськiй сiльськiй радi проводrлась перевiрка у талрi
житлово-ко}f),IlаJIьного господарства. Перевiркою встановJIено, цо на терtтгорii
сiльськоi ради дiе централiзоване водопостачання, KpiM того населення

користуеться водою з крингць гтюмадськоrc та iндивiдуа.льного користрання.
Функчiонуе вуличне освiтленrrя.
В сiльськiй ралi злiйснюgгься облiк нежитловю( примiщень незалежво вiд
фрм BrracHocTi та надаються пропозицii щодо використ:tшlя примiщевь дlя
задоволеЕня потрб населенrrя.
Генерапьний план на забудову села Куuа Бaлка, розроблений

у 1970 рцi,

акryалiзомко рiшеrrням cecii сiльськоi ради у 2013 iюцi та на данпй час
потрбу€ оновпеIlЕя. }{итловi будинки збудованi у 19б9-1985 роках,
Багаmквартирнi житловi булинки та гуртожитки на територii сiльськоi ради
вiдсутнi.

Об'екти виробничого та житлово-цивiльного признаqення

у

порядку,
встановленому чинним зzlконодавством. в експлуатацiю не приймались.
На териmрii ciлъcbкoi ради мiстобудiвнi 1trови та обмеженrrя забудови
земепьних дiлянок на проектукrння об'скгiв протягом поточного року не
надавались.

з

Виконавчим KoMiTgToM звернеЕпя до архiтекцrрно-будiвельноi iнспекцii
щодо перевiрки будвнпцтва об'ектiв на вiдповiднiсть вимогам чинного
законодllвства" не надсилались.

Земельнi дiлянки, наданi дrя будiввицтва i на яrсrх бiльше двох poKiB
булiвtп-lчтво }!е ведеться. вiдсутнi.
сферi
прьодuлась первiрка
сiльсъкiй
ffuоско-Забузькi
кульцри. На терrrгорii сiльськоi рали фlтrкцiощrоть 2 зак.лади культури:
сiльський Булинок культури та бiблiотека. ,Щiяльнiсть бiблiотеки спрямована на
пiдвищення ролi бiблiотеки як iнформацiйного цеЕтру, який допомага€
забезпечити доступ до потрiбноi iнформацii i надас мохливiсть для отриманЕя
безпечноi ocBiTlz., кульryрноrо розвитку особи та громадськоi групи.
Бiблiотечкий фонд становить 9128 примiрникiв, йслуговуегься 420 читачiв. У
даних закладах вiдсуtп€ опаJIення.
пам'ятrс.r icmpii що
}Ia територii сiльськоi ради зна(одяться
перебувають у задовiльному cTaHi.
З метою удосконаJIення дiяльвостi сiлъських рад щодо виконання
делеюваних повномжень органiв виконавчоi влади :

il
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1.

Рекомендувати:

l) Березовобмкiвському cirbcbKoMy головi винестл

на розгJIяд виконкому
питанIlя щодо коIrцолю за проведенням атестацii робочих мiсць зi uл<iдливими

у\{овами працi в дошкiльному закладi, укJIадання i виконанвя колективяих
доюворiв на пiдприсмствах, рзташованих на територiI сiльсъкоi ради, та
створення нових роботтх мiсць:
2

сЬському головi:
розробку Плану реаryвання органiв управлirтня

),Щобрянському

,lавершити

та

сил
цивiльною захисry сiльськоi ради на надзвичайнi сиryацii та подати його на
поюдження до сектору з питань цивiльною захисry райдержадмiнiстрачii;
у проекгi бюджету сiльськоТ ради на 2017 piK перефачити кошти па
створення резервноm фндl сiльськоm бюджету на непередбачранi витрати;
привести положення про сiльську комiсiю
питапь т€хногеня<ь
екологiчноi безпеrсл та надзвичйних сиryацiй у вiдповЦнiсть до вимог чинного
законодавства;

з

наJIаюдити робоry сiльськоi KoMiciT з питаIlь техяогеняьекологiчноi
безпеки та надзвичайrrих ситуацiй, рзгJхI}r}ти пит:лння про ютовнiсть
пiдприемств, установ та органiзацй до роботи у лiтнiй пожежонебезпечний
перiод, забезпечення техногенноТ i пожежноi безпеюr на територii сiльськоi

ради та попередження нещасних випадкiв на водних об'ектах;
до 15 вересня 2017 року подtrтн до секrору з питань цивiльноrо захисry
райдерхадмiнiстрацii заявrсу на функцiонапьне навчанЕя KepiBHom cкJraдl та

фахiвцiв сiльськоi рад.I, дiяльнiсть якпх пов'язана

з

здйсненняМ заходiв з питань rцвiльною захисту у 20 l 8 роцi;

органiзачiею та

4

до

0l

грудня 2017 року пройти

ьне навчаrrня

у

сферi
цивiльного захисту у навчаJrьно-методичному центрi цивiльЕого захисту та
безпеки житгедiяльностi Кiровоградськоi областi;
функцiона,T

J1 Йосипiвському сiлюькому головi:

своечасно вносити змiни до картотеки блiку вiйськовозобов'язаних та
щомiсяця надавати iнформацiю до Вiльшанською райвiйськкомаry;
засJD.хати на засiданнi впконкому п}tтання щодо контролю за уклац lн,lм
i виконанням колекгивЕlD( договорiв на пiдприсмствах, розташоваIIих на
терrrорii сiльськоi ради, та створення HoBlTx робочих мiсць;

4)

Кlцобаrrкiвському сiльському mловi провести

лабораторнi
дослiдкення на втrтпrв вi,щ<одiв на смiтгсзмлищах на повiT ря, rрунти та пiдземнi
води:

5)

tIлоско-Забузькому сiлюькому mловi покрацити робоry щоло
зацвешIя позабюджетних korпTiB та вiдновити опаJrення в сюirтню-зимовий
перiод у зашадах культури.

2. Контоль за виконаЕням д:rною рзпорядженнJl покJIастп

на

засryпникiв голови районноi державноi адмiнiстрацii вiдповiдно до розпо.uirrу
функцiона,,rьннх повtlовакень.

Першrrй злступrrпк головп
райоппоi д€рхсaвно'l a.lMiпicTpaпii
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с.нЕстЕров

