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,Щобрiвськоi, ИосипiвськоТ сiльськlл< рад з пиrань
виконашrrl ol{peмLlx делегов{lних повновФкень
органiв впконавчоi влади

6,35

Закону УкраiЪи кПро мiсцевi лержавнi
адмiнiстрацii}, Закону Украiни <Про мiсцеве саr,ловрядrвання в УкраiЪЬ>, Указу
Президента Укра'iЪп вiд 07 лююго 2008 року Nч 109 <Про першочерговi заходи
щодо забезпечення реаrriзацii та гараЕц/вапня констлтутIiйного права на
звернення до органiв державноi влади та оргавiв мiсцевого сarмоврядr'вання>,
керуючись рзпорядженням голови районноi державноi адмiнiстрачii вй
28 грудня 2016 рку Nл 320-р <dlp орlвнiзацiю здiйснення контролю за
виконанItям виконкомами мiсцевrлr рад делегоЕанrх повноважень органiв

Вiдповiдно до статей

виконавчоi влади)), стр).кт).рними пцроздiлами та апараmм районно'ii державноТ

адмiнiстрацii _. перевiрено дiяльнiсть Брникуватсько't', Вiвсяrикiвськоi,
.Щобрiвськоi Иосипiвськоi сiльськю< рад з питань виконанЕя делеговашл(
повновlDкень оргапiв викопавчоi вгlади

у

гаlryзi оборонноi роботи, житловокомунального юсподарства, органiзацii заходiв щодо запобiгаяня дитяqiй
бездоглядностi та у сферi освiтп. Первiркою встllновлено, цо сiльськi ради
здiйснюють оргапiзацiю виконаЕня делегов{ {их повноважень opTaHiB
виконавчоi в.ла,ци у вiдповiдностi зi статгею l43 Конституцii Украiни та
статей 27-38 Закону Украiни <Про мiсцев€ саморряs.ванвя в УкраiЪi>>.
Перевiрка з питань щодо спрl,rяння оргапiзацii призову грмадян на
стркову вiйськову, аJIьтернативЕу, Kolrrpaкп{y служби, пiдютовки молодi для
сrrужби
Збройних Силах УкраiЪи проводилась
Йосипiвськiй та
Вiвслrикiвськй еiльських радах. Сiльсьrпми радами забезпечено доведення до
пiдприемств, устапов та органiзацiй незалежно вiд форми в.гrасностi i населевrцо
наказу вiйськовоm KoMicapa про оmлошення мобiлiзацii', органiзацii та участi у
здiйсненнi заходiв, пов'язаних з мобiлiзацiйвою пiдгоmвкою на вiдповiдrях
територiях. Порушень не виявлено.

в

у

2

У

,Щобрiвськiй сйьськiй радi прводилась перевiрка у гапрi житловокомунаlьного господарства. Перевiркою встановлено, що на територii сiльськоi
ради дiе центрмiзоване водопостачання. KpiM mю, нас€леншI користуеться
водою з криниць громадського та irцивiдуального корисryваrпrя,
Здiйсlлосться облiк нежитловrтх примiщень незапежно вiд форм власностi
та надаються прпозицii щодо використання прлпtiщень для задоволеIrня
по,треб населення.
Генера.пьний тшан на забудову сеJIа Кlца Балка, рзроблений у 1970 рочi,
акryшriзовано рiшеrrяям cecii сЬськоi ради у 2013 роцi та на даний час
потрбус oHoBJIeHIuI. Житловi будгнки збудованi у 1969-1985 роках,
Багатокварrирнi житловi будинrс.r та ryртожrптки на терrrrорii сiльськоi ради

вiдсугнi.

Об'скги виробнпчого та житлово-цивiльного призначеЕня,

у

порядку

встааовленому Iшнним законодавством, в ексшryатачiю не приймались.
На територii сiлюькоТ ради мiстобудiвнi )rмови та обмежепня забудови
земеJIьнt ( дiлянок на проекц/кrння об'€ктiв протяюм пOточЕою року не
над{лваJIцсь.

Виконавчим KoMiTeToM звернення до архiтекryрно-будiвельноi iпспекцii
щодо перовiрю.r будiвництва об'екгiв на вiдповiднiсть вимогам чпЕного
законодавства, не надс}iJlаJIись.

У

Брникуватськiй сЬськiй радi ведеться облiк осiб, якi потребуtоть
полiпшення житлових i матерiа:rыrо-побуmвrгх умов (ciM'i, якi втрати-пи
годrваJIьника, багатодiтнi i мшrозабезпеченi ciM'l, дiти, що запипrппися без
пiк;r}ъання батькiв). IIа даному облiку перебувае трое дiтей-сирiт.

Сryжбою у справах дiтей райдержадмiнiстрачii спiльно з рйонним
центрм софа.пьнlтх служб дlя ciM'T, дiтей та молодi проводиJIися заходи щодо
полiпшення житлово-побутовlа< умов, ЕшIежного ).триманшr та BI!(oBaHrur
дапrлк дiтей.

Працiвпиками сiльськоi ради раз на кваргал здiйснюrоться обстеlсення
житлово-побl,товш( умов проживанн, дiтей, що пербувають пiд опiкою та
пiклlъакrям i проживають в скпадних жrггевtо< обставинах.
У Иосипiвськiй сiльськiй рад проводилась перевiрка у сферi ocBiпt. tfu
територii Иосилiвськоi сiльськоi ради забезпечусться доступнiсть i
безоrurатнiстъ освiти дlя дiтей дошкiльного та шкiльною BiKy. С.iльською
радою ведеться облiк дiтей. Станом на l сiчня 2017 року у с, Иосипiвка
проживае 52 дптини BiKoM до б poKiB, 23 iз них вiдвiдпоть доппtiльний
навчальний заклад <<Яблунька>. У с. Залiзtтичне - 14 дiтей, 8 - вiдвiд,rоть
дошкЬний навчаьний заклад <<Колосою>. В Йосипiвськiй загальноосвiтнiй
школi I-III ступенiв навчаегься 62 дlтпни, Навча;rьньвlо<овний прцес
здiйснюеться державною мовою. Зак;rади освiти педагогiчними кадрами
забезпеченi-

З

мgгою уд(юконаJIення дiяльпостi сiльськrш рад щодо виконання

делеюван}D( повноважепь opTaHiB виконавчоi втrади:

;

з

l. Рекомев4rвати:
1) ВiвслIикiвському та Йосипiвському сiльсыс.rм mломм своечасно
вносити змiни в картотеку облiку вiйськовозобов'язангх та цомiсяlц надarв:rти
iпфрмацiю до Вirьшапськоm райвйськкомаry;
2) [обрiвському сiльському юловi:

провести лабораторнi дослiдженrrя на вIlлив вiдходiв на смirтсзвалиrцах
на повiтря, rрунпа та пiдземнi води;
заверtшити роботи з паспортизачii Micrц видалення вiдходЬ - мiсцевого
звапища твердих побуговrо< вiдtодiв;
3) Бузкикуватському сiльському головi:

постiйно вживатu змоди щодо надаIfiл при досягненнi повнолiтгя та

закiнчення навчання особам, якi перебувають на квартирпому облiку, llолтла;

придiляти уваry профiлакгичяiй роботi з сiм'ями, якi опияtlлися в
сшIадяrх rштт€впх обставшrац контоJIювати рафональне використtшЕя
соцiа.rrьакх влплат на дiтей в tиx сiм'л<;
4) Йосипiвському сiпьському головi дотрlл*tумтись вимог lнсrрукцii з
облiry лiтей i пiдлiткiв rrп<iльною BiKy, затвердженоi постановою Кбiнету
MiHicTpiB Украiни вiд l2.04.2000 Ns б46.

2.

Контроль

за

виконанням даrrого розпорядкепвя покластrr на
заступникiв юлови районноi державноi адмiнiстрачii вiдповiдно ло рзподirry
функцiонаrьнrл< повновarкень.

IIершпй засryпппк гоJIовп
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