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Про роботу виконавчих KoMiTeTiB
селищноТ та сiльських рад з органiзацii
виконання делегованих повновФкень органiв
виконавчоТ влади за II пiврiччя 2016 року

На пiдставi статей 6, З5 Закону УкраiЪи <Про мiсцевi

державнi
мiсцеве
самоврядування
в
УкраiЪi>, Указу
адмiнiстрацiЬ>, Закону УкраiЪи кПро
Президента УкраiЪи вiд 07 лютого 2008 року JФ 109 <Про першочерговi заходи
щодо забезпечення реаrriзацiТ та гарантування констиryцiйного права на
звернення до органiв державноТ влади та органiв мiсцевого самоврядування),
розпорядження голови районноТ державноТ адмiнiстрацiТ вiд 28 грудня
2015 року JФ 227-р кПро органiзацiю здiйснення контролю за виконанням
виконкомами мiсцевих рад делегованих повноважень органiв виконавчоi
влади>) в районнiй державнiй адмiнiстрацii затверджено порядок здiйснення
аналiзу aKTiB органiв мiсцевого самоврядування, прийнятих з питань виконання
делегованих повноважень органiв виконавчоi влади, порядок. проведення
перевiрок виконавчих органiв сiльських та селищноi рад з питань здiйснення
делегованих повноважень органiв виконавчоi влади.
Аналiз aKTiB здiйснюють cTpyкTypHi пiдроздiли райдержадмiнiстрацii та
територiальнi органи MiHicTepcTB та вiдомств УкраТни в районi вiдповiдно до
наданоТ компетенцii шляхом ознайомлення з копiями aKTiB, надiсланих до
сектору мобiлiзацiйно-органiзацiйноi роботи апарату райдержадмiнiстрацii.
Щопiвроку сектор мобiлiзацiйно-органiзацiйноi роботи апарату
райдержадмiнiстрацiТ узагальню€ надану iнформацiю щодо виконання ними
делегованих повноважень та звiryе облдержадмiнiстрацii.
Пiд час перевiрки встановлено, що виконавчi органи сiлъських рад в
загальному планують, органiзовують та здiйснюють свою дiяльнiстъ у
вiдповiдностi до вимог Констиryцii УкраТни, Закону УкраiЪи <<Про мiсцеве
самоврядуваннJI в Украiнi>. За липень-грудень 20|6 року перевiрку
депегованих повноважень здiйснено у Вiльшанськiй селищнiй, Вiвсяникiвськiй,
Березовобалкiвськiй, Бузникуватськiй, ,Щорожинськiй, Иосипiвськiй, Коритно-
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Забузькiй, Куцобалкiвськiй,

Г[лоско-Забузькiй та

Маловiлъшанськiй,

Чистопiльськiй сiльських радах.
Перевiрка проводилась у г€tлузях: бюджеry, житлово-комун€tльного
господарства, побутового, торговельного обслуговування, |ромадського
харчування, транспорту i зв'язку, забезпеченнr{ готовностi цивiльноТ оборони
(чивiльного захисry), оборонноi роботи та у сферах: освiти, умови утримання i
виховання дiтей пiд опiкою/пiклуванням, соцiального захисry населення.
У Коритно-Забузькiй сiльськiй радi вiдбулася гlеревiрка у галузi житловокомун€lльного господарства, побутового, торговельного обслуговування. На
територiТ сiльськоi ради функцiонують 2 торгiвельнi точки, режими роботи
торгiвельних пiдприемств встановлено рiшенням виконкомiв. Здiйснюеться
контроль за дотриманням суб'сктами пiдприсмницькоi дiяльностi правил
тарифiв. Проводиться
торгiвельного обсlryговування населеннrI, цiн
монiторинг цiн на ocHoBHi продовольчi товари, перевiрки дотриманшI
встановлених цраничних piBHiB торгiвельних надбавок, про що складаються
вiдповiднi акти. При виконаннi перевiрок керуються розпоряджеЕням голови
КiровоградськоТ обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 05 травня 2011 року
JФ З86-р <Про реryлювання цiн на ocHoBHi продовольчi товари).
галузi
Маловiльшанськiй сiльськiй радi проводилась перевiрка
бюджеry в частинi контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежiв до
мiсцевого бюджеry на пiдприемствах i в органiзацiях незалежно вiд форм
власностi. НадходженIш податкiв i зборiв до загального i спецiального фондiв
сiльського бюджеry скJI€ши 420,9 тис.грн. Власних i закрiплених доходiв до
загапьного фонду надiЙшло 4|З,9 тис. грн., що скJIulло 162,4 О/о до затверджених
пок€lзникiв. Основними бюджетоформуючими податками е: плата за землю,
виконання скJIадае 109,|ОА, надiйшло 170,1 тис.грн.; единий податок, виконаннrI
скJIадае 2ЗЗ,3ОА, надiйшло вiд 177,8 тис.грн.
iнших видах надходжень найбiльш питому вагу заима€
адмiнiстративний збiр за державну реестрачiю речових прав на нерухоме
майно, виконання якого скJIадае 28916Уо вiд запланованого обсяry.
Надходження становить 60,2 тис.грн.
По спецiальному фонду - екологiчний податок 0,б тис.грн., який не був
запланований з початку року.
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проводилась перевiрка у галузi забезпеченнrI готовностi цивiльноi оборони
(цивiльного захисry).
У планах роботи вищезzвначених сiлъських рад розробленi прогнози
можливих ситуацiй при виникненнi аварiй, катастроф та стихiйних лих,
передбачено виконання вiдповiдних заходiв, спрямованих на попередження
виникнення надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiю ix наслiдкiв. Комiсiя з питань
техногенно-екологiчноi безпеки та надзвиIIайних ситуацiй у,Щорожинськiй
сiльськiй радi працюе не належному piBHi. З 2015 року по вересень 201б року не
проведено жодного засiдання. Положення про сiльську комiсiю з питань ТЕБ та

НС потребуе приведення у вiдповiднiсть до положення про районну комiсiю

з

питань ТЕБ та НС, затвердженого розпорядженням голови районноi державноi
адмiнiстрацii вiд 10 серпня 2015 року Nэ 122-р.
У бюджетi даних сiльських рад на 20|6 piK передбачено кошти на
запобiгання i лiквiдацiю надзвичайних ситуацiй, €uIе не створено резервний
фонд на передбачуванi витрати.
ПовноваженнrI у галузi оборонноi роботи перевiрено у Вiльшанськtй
вiвсяникiвськiй.
Коритно-Забузькiй,
Бузникуватськiй,
Маловiльшанськiй, ГIлоско-Забузькiй i Чистопiльськiй
Куцобалкiвськiй,
сlльських радах. Проводилась перевiрка з питань щодо сприяння органiзацii
призову громадян на строкову вiйськову, €tльтернативну, контрактну служби,
пiдготовки молодi для служби в Збройних Силах Украiни, забезпечення
доведення до пiдприсмств, установ та органiзацiй нез€Lпежно вiд форми
власностi, а також населенню наказу вiйськового KoMicapa про оголошенЕrI

та

1^racTi у здiйсненнi заходiв, пов'язаних з
мобiлiзацiйною пiдготовкою на вiдповiдних територiях. Порушень не виявлено.
У Вiльшанськiй селищнiй радi проводилась перевiрка у сферi освiти.
,.Щоступнiсть i безоплатнiсть освiти для дiтей дошкiльного та шкiльного BiKy
забезпечуеться. На територii населеного пункту станом на 01 сiчня 20lб року
прожив€Lпо 298 дiтей BiKoM до б poKiB, iз них |79 вiдвiдують дошкiльний
навч€tльний заклад (ясла-сад) <<Колосою>. На територii с.Калмазове - 17 дiтей
BiKoM вiд 0 до б poKiB, вiдвiдують ШЗ yci дiти. У с.Осички l1 дiтей, iз них 10
вiдвiдуютъ дошкiльний навчалъний закпад <Лiсова казка)>.
Навчанням у Вiльшанському заг€шьноосвiтньому навч€}JIьному закладi
I-Ш сryпенiв охоплено 5Зб дiтей. Навчально-виховний процес в ocBiTHix

мобiлiзацii, органiзацii

закJIадах здiйснюеться державною мовою.

Заклади освiти забезпеченi педагогiчними кадрами, якi мають вiдповiдну

фахову ocBiTy

та систематично проходять курсову

перепiдготовку в
комунальному закладi <Кiровоградський обласний iнститут пiслядипломноi

педагогiчноi освiти iMeHi Василя Сухомлинського>)
Проте, Вiльшанською селищною радою не затверджено списки дiтей i
пiдлiткiв BiKoM вiд б до 18 poKiB та дiтей, яким станом на 01 ,вересня
виповнилось б poKiB.
Коритно-Забузькiй сiльськiй радi здiйснено перевiрку вйконання
делегованих повноважень органiв державноi виконавчоi влади щодо
запобiгання дитячiй бездоглядностi. На територiТ сiльськоi ради проживае одна
сiм'я, що опинилися в скJIадних життевих обставинох, у якiй виховуються дiти.
На засiданнi виконкому 11 сiчня 201-6 року розглянуто питання про
надання соцiальних пiльг особам, що опинилися в скJIадних життевих
обставинах. За рiшеннrlм виконкому вiд 17 сiчня 201,6 року ЛЬ 13 взято на
квартирний облiк дiтей-сирiт C.KpicTiarry та З.Алiну.
Повноваження у сферi соцiального захисту населення перевiрено у
Вiльшанськiй селищнiй та Куцобшкiвськiй сiльськiй радах. З 01 сiчня по
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31 жовтнrt 20|6 року виконавчим KoMiTeToM прийнято 10 рiшень у сферi

соцiального захисту населення.

Як у Вiльшанськiй селищнiй так i у Куцобалкiвськiй сiльсъкiй радах
питаннrI контролю з укладання та виконаннrI колективних договорiв на

пiдприемствах, якi знаходяться на територii селищноi та сiльськоi рад, та щодо
створення нових робочих мiсць, на розгляд виконавчих KoMiTeTiB, не
виносились.
З метою удоскон€rлення дiяльностi сiльських рад щодо виконання
делегованих повноважень органiв виконавчоТ влади:

1.

Структурним пiдроздiлам райдержадмiнiстрацii, територiальним

органам MiHicTepcTB та вiдомств Украiни в районi, в межах повноважень яких
передбачена спiвпраця та здiйснення контролю за станом виконання
делегованих повноважень виконавчими комiтетами рад базового рiвня
забезпечити бiльш дiевий контроль за здiйсненням сiльськими радами базового
рiвня делегованих iM повноважень.
2. Рекомендувати головам селищноi та сiльських рад району:
1) активiзувати дiяльнiсть виконкому за yciMa напрямками роботи;

2) звернути уваry на недолiки в органiзацii роботи по дотриманню вимог
чинного законодавства, вжити необхiднi заходи щодо усунення виявлених
недолiкiв у порушеннi Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування);
3) особливу увагу придiляти вирiшенню проблем, якi порушують
ветерани вiйни, працi, iнвалiди, пенсiонери, iншi категорii соцiально
незахищених громадян;
4) включити до плану роботи виконавчих KoMiTeTiB на II пiврiччя
20tб року питання, якi стосуються делегованих повноважень органiв
виконавчоi влади в рiзних галузях;
5) забезпечити виконаншI повному обсязi заходiв, передбаченИх
розпорядженням голови райдержадмiнiстрацiТ вiд 28 грудня 2015 року Nэ 227-р
пПро органiзацiю контролю
здiйсненням органами мiсцевого
самоврядування делегованих повноважень органiв виконавчоi влади>>

в

за

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покJIасти засryпникiв
голови районноi державноТ адмiнiстрацii вiдповiдно розподiлу функцiон€Lпьних
повноважень.

Перший засryпник голови
районноi державноI адмiнiстрацii

с.нЕстЕров

