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селипцоi та сiльськlо< рад з органiзацiТ
аиконilння делепованfiх повновакень органiв
виконазчоi влади за I пiврiччя 2017 року

На пiдставi сrатей 6, 35 Закопу Укра'iни <Про мiсцевi

державнi
Указу
в
УкраiЪЬ>,
адмiпiстрацii>, Закону Укра'iни <Про йсцеве самоврядування
Президекrа УкраiЪи вй 07 rпотого 2008 роry J{э 109 <dlpo першочерговi заходи

щодо забезпечення реалiзачii та mрантумння констицщiйною прам на
звернеш{r{ до органiв державноi вJIади та органiв мiсцевого са}rовряryвання),

розпоряджеЕвrr юлови райоrтноi державноТ алмiнiстрачiТ вiд 28 грудяя
2016 року & З2O-р кПр органiзацiю здiйснення коIIтроJIю за виконаш{,rм
виконкомами мiсцевпх рад делеmв{rнI,D( повноваrtень орrаuЬ виконавчоТ
ывди>r, в районнiй державнiй ашr,tiнiстрацii затвердкено порядок прведення
перевiрок виконавчих оргаrriв сiльських та селиrщlоi рад з питань здiйснення
деJIеговашл( повноважевь органiв впкоЕавчоi влади.

та

комунiкацiй з
громадськiстю апараry райдержад,лiнiстрацii здiйснюеться аналiз aKTiB, якi
надаються структурними пiдроздiлами районяоi державноi ад\,tiнiстрацii та
териюрiаьними оргаяами MiHicTepcTB та вiдомств Украiни в районi вiдповiдно

Вiдцiлом органiзацiйяо,iпформацiйноi дiяrrьносгi

до uаданоi iM коr"тrетенцii.

Щопiвроку вiддiл орrвнiзацiйно-iпформацiйпоi дiяльностi та комунiкацiй
з rромадськiстю апараry райдержадмiнiстрацii узагшьпю€ надану iяформацiю
щодо викоЕання ними делеюкlЕI,D( повноважень та звiryс обласнiй державнiй

адмiнiстацii.

в

Перевiркаrrrл встановлено, що Еиконlлвчi оргаэя селипцlоi та сiльських рад

загальномУ планують, оргаяiзовуtоть та здiйсrлоють свою дiяльнiсть у
вiдповiдяостi до вимог Коlrспrryцii Украiни, Закону УкраiЪи <<Пр мiсцеве
самовряryвання в УкраiЪi>>. Вiдповiдно до графiка у I пiврiччi 2017 рку
робочЬю- групою здiйсцено перевiрlсу роботи виконкомiв у Вiльшанськiй
iел"шrнiи'iа Вiвсяникiвськiй, Березовобалкiвський, Бузникумтськiй,
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.Щобрiвськiй, .Щорохсляськiй, Йосипiвськiй, Куцобмкiвськiй, Коритпо-Забрькй,
Стапкуватськiй, Сухотаrп.пиrркiй, flпоско-Забрькiй сiльських радах.
Перевiрка проводилirсь у гащвях: жптllово-ком)дlдIьною господарства,
побугово-торгiвельного обс.lцгов)rванЕя, громадського харчуваншI, танспорry
зв'язку, бюджету та фiнансiв, йоронноТ роботи, забезпечення roToBHocTi
цивiльноi обороrrи (цивiльного захисry) та у сферах: освiти, J,шови уrримання i

i
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опiкою/пiшryвання,,r, культури, соцiальною захисry
населеЕIUl, забезпечелrня законностi, правопорядку, охорни прав, свобод i
законнtлх iHTepciB громадян.
У I пiврiччi 2017 рку наlцодження податкiв i зборiв до загаJьЕоm та
спецiаrrьного фоrцiв Стапкуватського сiльськоm бюдкету склали l11,8 тис.грн.
121,3 тис.грн., що
Обсяг доходiв загlшьною фондl сiльського бюажеry
стilяовl.rlь 7З,ОYо до затвердх(еню( показнш<iв. ,Щоходiв до загапьноm фондl
надiйш.по 111,б тис.грн., що скJIаJIо 71,35%. Порiвняно з I пiврiччям 201б року
надходження доходiв зменшллось на 44,0 тис.грн., вiдrовiмо яа 28,ЗYо.
OcHoBHi бюдкетноформуючi податки в сiльському бюдкетi:
плата за земJIю-виконання складае 70,4Оlо. Надiйшло 108,1 тис.грн. при
плануваяпi 153,6 тис.грн. Теш росry, порiвняно з 201б poKoM,cK.llaB 70,5Оlо, що
менше на 45,3 тис.грн.;
ед{ний податок-впконfl lя складае 10Рlо. Темп рсry порiввшrо з
минулим перiодом l31,8%o, або 0,7 тис.грн.;
по спецiальнолql фондl над<орIсеlпlя складас 0,2 тис.грЕ. - екологiчний
подаюк, який не був залланованrтй на 20'l7 piK.
На виконаrшя Закоrу УкраiЪи <dфо реryrповання мiстобудiвноi
дiя,rьностЬ, Указу Прзидеrrа YKpai'шr вiд 19 жовтня 1999 року N 135l <Про
прпскореЕнf, рфрмуваlшя жптлово-ком)rнаJIьною господарствlD), керуючись
Законом Украiни <Про мiсцеве самовряryвання в УкраiнЬ, протягом I пiврiччя
2017 рку здiйсrповалась первiрка в гап}зях булiвнпчтва та житловоком).нльноm mсподарства
Вiльшанськiй сеlтищнiй та Вiвсяникiвськiй,
.Щобрiвськiй, Кучоба;lкiвськiй, flлоско-Забузькiй сiльськю( радах.
Головнrп,r зазданням виконкомiв сеrrищноi та сiльських ра,д е пiдвищетrrrя
ефеrшвностi та надiйностi функлiонування житлово-ком)лаJIьн}D( систем
жrrггезабезпеченrrя паселеЕня- Здiйснено необхИнi заходи щодо благоустрою
Hace,lleнEx щtrкriв, а саме; проведено мiсячник з блаюустрою, утршt{уоться в
належному caHiTapHoMy cTaнi вулкцi, пам'ятники та пам'ятнi знаrсr, к-падовиulа.
На смiтгсзваппща, якi рзтаIповапi на терrгорii селищноi та ciльcbKlo<
рад, IюзроблеЕо паспорrи Йсця виддлення вiдходiв. Вони розташованi на
вiдстанi бiльше 500 мегрiв вiд жlrгловоi забудови, що вiдповiдае сапiтарним
впмогам.
!fu териюрii мiсцевrтх рад функцонують торгiвельнi тоrrкя. Рехим робmи
тoргiвельrпо< пiдтцrпемств затверджено рiшетпr-шrл виконкомiв селипцrоТ та
сiльоьких рад.
Здiйснюеться KoHTpoJrь за дотримaлнням суб'ектами пiдпрrrемниrркоi
дiяrьностi; правил mргiвельного обслуговlваrrня Еаселення, цiн тарифiв.
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Проводиться монimринг цiн на ocHoBHi продовольчi товари, rтроводяться
первiрюr щодо дотримання встаноRIlеню( гран кчнrо( piBHiB торгiвельrпо<
надбавок, про що ошадаються вiдповiднi акги.
Звернення вИ населення до селиrцноi та сiльсью,rх рад з питань за)(исту
прав споживачiв не надходили.

У

Добрiвськiй та flбрянськiй сiльських рмах розрбленi прогнози
можливrх сrrryацй при шrникнепнi аварiй, катастрф та стлп<iйнш< лrл<; у
rшанах пердбачено виконання вiдповiдних заходiв, спрямоваппх на
попередження виникненп,{ падзвичайпях ситуацiй та лirвiдацЬ ix наслiдкiв.
Комiсiя з питапь техЕоr€нно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй у
даних сiьських радах працюе на неfiалехному piBHi. З сiчпя 20lб року по
червень 2017 року не прведено жодною засiдання. Положеrrня про сiльську
KoMiciro з питань ТЕБ та НС потрбуе прлведення у вiдповiднiсть до
Положеrшя про районну комiсiю з пиrань ТЕБ та НС.
У бюджетi даtlпх сiльськlо< рад на 2017 piK пердбачено кошти на
запобiгання i лiквйацitо яадзвичайню( сиryачiй, аJIе не створено резервний
фонд на пепередбачlъанi вrlграrи.

На териmрiях ВЬшанськоi селищвоi та

Бузникуватськоi',
ВiвсяlикiвськоiL, ,Щобрiвськоi, CTaHK5rBaTcbKoi сiльських рад забезпечу€{ься
досrупнiсть i безотшатпiсть освiти для дiтей дошкйьноm та шкiльного BiKy.
Затверджено списlс.l дiтей i пiдriткiв BiKoM вiд б до 18 pKiB та дiтей, яким
cTaIloM на l вересня вrrповнилось б poKiB.
На територii смт ВЬшанка проживае 298 дiтей BiKoM вiд 0 до б poKiB, з

нпх 179 вЦвi,ryють доппсiльний навчальний заrclад (ясла-сад) <<Колосою>.
У с. Каm.rазове BiKoM вiд 0 до б - 17 дiтей, вiдвi.ryють дошкiльнпй навчальний
зак.лад yci, с. Осичкrт - 11 дiтей, 10 iз них вiдвi,ryють доrrпсiльний навчмьпий

заклад <<Лiсова казка>.
Навчаlrням у Вiльшапськiй загаlrьпоосвiтчiй школi I-II1 стденiв охоплено
536 дiтей.
У с. Бузнпlсувате проживае 17 дiтей BiKoM вiд 0 до б poKiB, 12 iз нrл<

вiдвi.ryють дошкЬЕлй пiдроздiл, с- Вiвсяrшки - 20 дiтей,7 iз rrпx вi.щiддоть
дошкiлышй пi,цроздiл, с. СтаЕкувате - 5, 4 Ъ них вiшiдrють дошкiльний
навчальш{й заклад

<<Ромаrцкаr>.

Вiдповiдцо до рiшеняя cecii Вiльшаяськоi районпоi ращr вiд 30 червня

20lб роry <dlpo створнrrя освiтнюго окруry, Вiльшансько{

БерезовоCTaHrcyBaTcbKoT ЗШ,

бшкiвськоi опорнло< шкiл та понюкення сryпенiв
Калмазiвського, МаловЬшанського, Члстопiльською навчально.вLD(овнI,D(
KoMImeKciB)) на териmрii сiлюькоi ради фупкцiоfiуIоть Станкуватсыв
загальноосвiтня школа I стулеЕя та Станryватська фiлiя II сryпеня
Вйьшанськоi загмьноосвiтньоi школи I-ПI сцrпенiв. Як у m<олi так i у фiлii
навчапЕям охоплено 7 дitей.
Навчально-виховний прцес в ocBiTHix зашrадах здiйсrтюегься державною
мовою.
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Заклади освiтп збезпеченi педаmгiчrшr.rи кадр{лми, якi маютБ вi,щовiдну
фахову ocBiry.
Питання освiти перiодично ро?гляда€ться на сесiях та засiдання<
виконzlвчIо( KoMiTeTiB се.гпщrоi та сiльських рал.

У

Берзовобапкiвськiй та Сlхmашп,rцькiй сiлюьIФIх радах здйснено

перевiрку аиконання деJIеюваних повновакень органiв дерlсавноi виконавчоi
влади цодо запобiтанrrя дитячiй бездоглядностi.
териmрii Сухmашлпцькоi сiльськоТ ради проживае 3 ciM'i, що
опиниJIись в скпадних жиlтевю( обставинах, в якID( вrхов},ються
неповнолiтнiх дiтей. Функцiонуе дrтгячий будинок сiмейною тшrу родинлi
Завгоролпiх, де на Brxoвamri пеФувае б вrа<ованцiв. Mix дiтьми та батьками
встаяовленi др5пкнi взаемовiдносини, конфлiкплш сиryацй не вишпtае.
На терrгорiТ БерезовобмкiвськоТ сiльськоi paдr прживае 1 сiм'я, що
опиЕи.Jtась в скJIадни)( rrc-rTгcBtor обставина& в якiй вt{ховуеrься З пеповнолiтнiх
дiтей.
На засiданнях виконавчrтr( KoMiTeTiB рзгJIян)до Iштання про рботу з
сiм'ями, цо опllнилпсь в скпадяю( життевrх обставинах. Прачiвниками
сiльських рqц щоквартаJý. здiйсшоегься обстеження жлrтлово-побlповrоr умов
прокиваIlIlя дiтей, що вrховуються пй опiкою та пiк;rуЕrнЕям, та проя{ивають
в скJlадних життевих обставинах.
терrгорii Куцобалкiвськоi1 ,Щобрянськоi, Станцrватськоi,
Сухотаrшп.rцькоi ГIлоско-Забlзькоi сiльсьIgх рад працюють по 2 заюIади
кульцри: сiльський Будинок кульryри та сiльська бiблimека.
Згiдно з постановою Кабiнегу MiHicTpb Украi'ки вй 12 грулня 2011 року
Nл 1271 <Про затверр(ення перелiку платнш( посJDг, якi мож5,ть н4ц:lватися
закпадаJr{и кульг}ри, засноý)Еими на державнiй та комунапьнiй форй
масцостЬ послуги
корисцвачiв сiльськоi бiблiотеки, яка немае
мок.lплвоgгi оi}ормпти елеrгроннi реестрацiйнi док}ъ,rентя, надrrються
безкоrrгтовно. Сryдептам, пенсiонераrr.r та iнвалiдам надасrься право на
безкошmвне вiдвiý,ва}rня куJIьцрно-мистецьlgх заходiв.
Творчо-вирбш.rча дiя;rьвiсть бiблiотек ведеться з ).рац.ванням суспiльногрмадськID( завдань, пропаганди укра'rЪськоi мови, icTopii та кульц/ри
украiпського нароry- Бiблiотеrс.r TicHo спiвпраrцоlоть iз сiльсьrсlми радамл,
навчлIьЕо_виховними засrадаллr, будшrками культцtп.
У сiльсьrсlх будпrrках культури проводяться культ}?но-масовi заходи,
оргаяiзовl,тоться виставкп декоративпо-прикпадпою мистецrв,r тощо.
Викоrкомами ВЬшанськоi селищноi, Куцобалкiвськоi Березовобапtiвськоi сiльськr( рад з 01 сiчня по 20 червня 2017 року прийнято ряд
рiшень у сфрi соцiмьного захисту населепя. Первiркою встановлепо, що на
териmрiях селищноi та сiльських рад постiйно здiйснюеться контроJIь з
питання укладання i виконаняя колекгивнlл< договорiв та охорони працi.
Щобрiвськiй, [обрянськiй, .Щоржлтнськiй, Йосипiвськiй,
Кучбалкiвськiй, Станryватськiй, Сухmавшицькiй ciJrbcbкиx радах
прводилаdь перевiрка з титань щодо сприяння органiзацii лризову громадяп на
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службу в Збройнлi Силах Yкpai'шr, забезпечешtя доведеЕкя до пiJstриемств.
устапов та органiзацiй Еезалежно вiд форми B.rracнocTi, та наоелення паказу
вiйськового KoMicapa пр оIOлошенця мобЫзацi'ц органiзацii та участi у
здйсненнi заходiв, лов'язаяих з мбiлiзацiйною пiшотовкою на Bi,щoBiдllo<
терrrюрiях. Порушень не впявлено.
У Коритпо-Забузькiй сiльськiй радi проводилась первiрка забезпечення
законностi, правопорядку, охорони пр:rв, свобод i закоI rш iHTepciB громадян,
реалiзафi та гаранц/мяня констичщiйного права на зверrrеfi до органiв
державноi в;Iади. Дловодство по розгJIя,ry звернеЕь громадян ведеться з
дотрпмашrям Iнструкфi, затвердженоi постановою Кабiцету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 14 квiтня 1997 року J\гl 348.
Прогягом I пiврiччя 2017 рку на особистий прийом до сiльськоi ради
звернулось 2 особи,порушенi пrrгання вирiшево позитивно.
Грфiки особисгою прпйому керiвниrцва та телефопи <гарячю< лiпiй>
бласноi, рйопноi держаЕних адмiнiсграцiй i графiк осйистrrrю прийому
посадовIх( осiб сiльськоi ради рзмiщено на iнrфрмацйному стендi. Постiйно
вхиваються заходи щодо забезпечепня реалiзацii копститlцiйнrх прав на
письмове звернеItня та особистr.rй прийом. Особlмва увzлга придiлясться
зверненням, якi поруrп5rють iнвалiди, ветерани вiйки та працi, одпнокi та
багатолirчi MaTepi.
З метою удоскон:ulення дiяльвостi селищоi та cbcbKror рад щодо
виконання делек)мних повновакень виконавчоi влади:

l.

Струкгурним пiдрздiлам райдержадмiнiстрацii, териmрiа.llьним

оргапам MiKicTepcTB та вiдомств Украi'лти в районi, в межах flовновiDкень яких
пердбачена слiвпраrц та здiйспенrrя конrролю за станом виконzlння
делеговапrтх повновФкень виконавчимп комiтетаrд.l рад, забезпечrтгя дiевий
контроль за здiйснеппям сiлюьrс.пд.l радапrи делеюваних iM ловповахень.
2. Рекомелцуmти mломлr селищноТ та
1)

сЬських

рад:

аrгивiзlъати дiяльнiсть виконкомiв за yciMa напряl*п<амп роботи;

2) зверIý"ти раry на недолiки в оргаIriзацii роботи з дотримання вимог
чиI lого законод:tвства, вжитп Ееобхiднi заходи щодо ycyнeHlrl виrIмених
порушень Закону УкраiЪи

<<[Ipo

мiсцеве сzrмовряд},вання));

особrпrву уваry придiляти вирiшенню проблем, якi порушують
ветерапи вiйки, прачi, iнвалiди, пенсiонери, iншi KaTeюpii соцiаьно

З)

незахищецих громадян;

4) вк.llю.пrги до шIаЕу рботц виконавшх KoMiTeTiB на II пiврiччя
2017 року питання, якi сmсуються делеюванLD( повноважень органiв
впконавчоi владl в рiзнrа< гацвлt;

6

забезпечити викопанЕя в повному бсязi заходiв, пердбаченrо<
розпорядженням юлови райдержадмiнiстрачiТ вiл 28 грушя 2016 року Nч 320-р
<<Ilpo органiзачiю контоJIю за здiйсненням органiлми мiсцевою

5)

самовряд.вашtlr деJIеговаяID( повноважень opTaHiB вrлсонавчоi вrrадп>.

4. Контроль з:} виконаIдlям даною розпорядкенtul покJIасти на
заступникiв голови рйопноi державноi адмiпiстрацii вЦповiдно розподirry
фlтrкцiонаьяшr повЕовФ(ень.

Першrrй заст5tпяпк головп
райовноi дерrrсавпоi адмiпiсrрацfi

с.нЕстýров

