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Про дiяльнiсть Березовобалкiвсько'ц Йослпiвськоi,
Коритно-3абрькоi, Маловiльшанськоi та flпоскоЗабузькоТ сiльських рад з питань виконання окремих
делегованих повновахень органiв виконавчоТ влади
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Закону УкраrЪи кПро MicueBi державtli

адмiнiстрацi}>, Закону Украiни ((Про мiсцеве самовряд/вання в УкраiнЬ>, Указу
Президента Украiни вiд 07 лютоrо 2008 року JtrlЪ 109 <Про rrершочерговi заходи
щодо забезпеqення реалiзацiТ та гарантування конституцiйного права на
звернення до органiв державноi влади та оргаяiв мiсцевого сirмоврядування)),

кер).ючись розпорядженЕям голови районноТ державноТ адмiнiстрацii вiд
28 грулllя 2016 року Л! 320-р <Про органiзацiю здiйснення контроJIю за
виконаннJrм виконкомами мiсцевих рад делегованих повноважень органiв
викояавчоi влади)), ирукryрними пiдроздiлами та апаратом районноТ державяоi
адмiнiстрацiТ перевiрено дiяльчiсть Березовобалкiвськоi Йосипiвськоi,
Коритно-Забузькоi, Маловiльшанськоi та Гfпоско-3абузькоi сiльських рад з
питань виконzlння окремих делегованt,rх повноsiDкень органiв виконавчоi влади
у гаJlузi оборопноi роботи та у сферах житлово-комунмьного mсподарства,

поб5,тового, торгiвельного обслуговуваняя, громадськоп) харчув!rння,
транспорту i зв'язку, освiти, соцiального захисту Еаселеltня. Перевiркою
встановJIено, що сiльськi ради здiйснюють оргапiзачiю виконан}я делегованих

повновil]кень органiв викояавчоi влади
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Березовйалкiвськiй сiльськiй радi здiйснено перевiрку з виконання
делегованих повноважень органiв державноi виконавчоi ыrади у сферi освiти.
На територii сiльськоi ради забезпечуеться досryпнiсть i безоплатнiсть освiти
дтя дiтей дошкiльного та шкiльного BiKy. Сiльською радою ведеться облiк
дiтей. CTaroM на 1 сiчня 2017 року у с. Березова Балка проживае 31 дитина
BiKoM вiд 0 до б poKiB, 21 iз них вiдвiдlrоть дошкiльний навчальний засrад
<Берiзка>.
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Березовобалкiвськiй зага:lьноосвiтнiй школi I-III сryпевiв навча€ться
бZ дитllнп. Навча.ltьно-виховний процес здiйсrтюсться державною мовою.
Заклади освiти педагоriчними кадрами забезпеченi.
У Йосилiвськiй сiльськiй радi проводилась перевiрка у lалузi житлово-

ко}fунального господарства. Перевiркою встановlrено, що

HaceлeHIuI

користу€ться водою з криниць громадського та iндивiдуального користуваrlrя.
Вуличне освiтлення вiдсутrrс. Розпочаm робоry щодо його вiдновлевrrя.

Територiею сiльськоi ради проходить 27,8 км дорiц iз них 2,5 км з
твермм покритIям. Проi'жджа частина вулиць населен}о( пунктiв потребуе
ремонry. На 2017 piK сiльською радою з мiсцевого бюджету передбачено кошти
на утримання вулиць i дорiг мiсцевого значеI lя в cyMi 220,00 тис.грн. Стапом
на 0l серпня 2017 року використано кошти в cyMi 155,0 тис.грн.
Здiйснюсться облiк нежитлових примiщень незмежно вiд форм власностi
та надаються пропозицii щодо використаняя лримiщень дIя задоволенIUr

потреб населення
Генеральний план на забудову села Иосипiвка" розроблений у 1970 роцi,
акгуалiзовано рiшенням cecii сiльськоi ради у 201З роцi та на даний час
потребуе оновлення. У серпнi сiльською радою укJIадено угоду з проектною
органiзацiею цодо виконання проектних робiт, а саме виmтовленItя
геодезичноi основи в системi коорлинат УСК-2000. Житловi будинки збудованi
1969-1985 роках. Багатоквартирнi житловi будинки та г)ттожитки на
територii сiльськоТ ради вiдслнi.
Об'екти виробничого та житлово-цивiльного призяачення у порядку,
встановJIеному чинним законодавством. в ексллуатацiю не приймались.
На територiТ сiльськоi ради мiстобудiвнi умови та обмеження забудови
земельних дiлянок на проектуванЕя об'сктiв протягом поточного року не
надаваJrись, Виконавчим KoMiTeToM звервевня до арiтекryрно-будiвельноi
iнспекцii цодо леревiрки будiвництва об'ектiв на вiдповiдяiсть вимогам
чинного законодilвства не надсилдIись.
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Коритно-Забузькiй сiльськiй радi здiйснено перевiрку BиKoHaHHrI
делегованих повноважень органiв державноi виконавчоi впади у сферi
соцiальною зiжисry насеJIенIIя. За перiод з 01 сiчня ло 28 серпня 2017 року
сiльською радою проведено 8 засiдань виконавчого KoMiTery, на яких
розглядirлися питанItя, що стосуються соцiаrьного захисry населення. Але
питання з проведення атестацii робочrтх мiсць зi шкiдливими умовами прачi в
дошкiльному навчмьному закладi rre розглядались. Викочком здiйснюс

контроль за охороною працi па територii сiльськоТ ради.
Щiяльнiсть у галузi оборонноi роботи перевiрено у Коритно-Забузькiй та
ГIлоско-Забузькiй сiльських радах. Встановлено, що на територiI цих сiльських
рад проводиться робота щодо спрЕяння органiзацii призову громадян на
строкову вiйськову, аJIьтернативну, контракп{у служби, пiдmтовкtл молодi дrя
служби в Збройних Силах Украiни, забезпечечня доведенюr до пiдприемств,
установ та органiзацiй незапежно вiд форми власностi населенню наказу
вiйськового. KoMicapa про оголошенIlя мобiлiзацii', органiзацii та участi у
здiйсненнi заходiв, пов'язаних з мобiлiзацiйною пйготовкою на вiдповiдних
териmрйх. Пiд час перевiрю.r порушеЕь не виявлено.
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Маловiльшанськiй сiьськiй радi проводилась перевiрка у га.трi
побlтового, торгiвельного обслуговрання. На територii населеного пункry дiе
2 торгiвельнi точки. Контролюеться дотримання цiн i тарифiв та проводиться
монiторинг цiн на ocHoBHi продовольчi товари. Звернення вiд населення до

сiльськоТрали з питzlнь захлсl } прав споживачiв не надходили.
З меюю удосконаJIення дiяльпостi сiльських рад цодо виконаЕня
делегованих повноватсень органiв виконавчоТ влади:
1.

Рекомендувати:

1)

Березовобалкiвському сiльському головi дотримlъатись вимог
IHcTpyKuii з облiку дiтей i пiдriткiв шкiльною Biry, затвердженоТ постановою
Кабiнету MiHicTpiB УлааiЪи вiд 12.04.2000 Ns 646;
2) Йоси пiвському сiльському головi:
зzrвершити роботи з паспортизачiI мiсця видапенля вiдходiв - мiсцевого
зваJIища твердих побутових вiдходiв;
продовжити робоry
вiдновлення вулиt{ною освlтлеЕня сrл,
розташованих на територii сiльськоi ради;
зirвершити кориry.вання Генерального тrлану с.Йосипiвка i ст.Залiзrтнчgе
та вигоювJIення плану зонуванIui, дета:lьних планiв териюрiй сiльськоi ради;
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3) Коритно-Забузькому сiл ьському головi:

заслр(ати на засiдаrrнi виконком). пrlтання про проведення атестацii
робочих Micrp зi шкiдrивими умовttми працi в дошкiльному }iавчальному
зак;tадi;

своечасно вносип.r змiни в картотеку облiку вiйськовозобов'язаних та
щомiсяця над:rвати iнформыliю до Вiльшавського районного вiйськового
KoMicapiary;

4)

Маловiльшанському сiльському головi здiйсrтювати контроль за
дотриманIrям суб'ектами пiдприемницькоi дiяльностi правил торгiвельного
обслуговування населеЕI , проводити заходи по виявлеяню продукцii
ненаltежноi якостi, фаrrьсифiкованоi, небезпечноТ для життя, здоров'я, майна
споживачiв i яавколиrпнього природною середовища та виявленню факгiв
реалiзацiТ прод,тцii, яка не супроводrуеться необхiдною, доступною,
достовiрною. свосчаскою iнформацiсю;

5) Гlпоско-Забузькому сiльському головi своечасно вносити змiни

в

картотеку облiку вiйськовозобов'язаних та щомiсяця надавати iнформацiю до
Вiльшанського районного вiйськового KoMicapiary.

2. Контроль за вiкоЕанItям ддiого розпорядження покJlасти

Еа

засryпникiв голови районноi державноТ адмiнiстрацii вiдповiдно до розподi,ту
функцiоншrьних повновакень.

Першхй заступппк головп
райопноi державlrоi адмiпiстрацii

с.нЕстЕров

