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Про дiяльнiсть Березовйалкiвськоi, Щобрiвськоi,
,Щорожинськоi, Маловiльшанськоi, Плоско-Забузькоi
та Чистопiльськоi сiльських рад з питань виконаfiня
окремих делегованих повновокень орган i в виконавчоi
вJrади

Вiдповiдно до статей

б,35

Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi

адмiнiстрацiii>, Закону УкраiЪи <<Про мiсцеве саIt{овряд/вання в УкраiЪi>, Указу
Президента Уьра'iЪи вiд 07 лютого 2008 року Nз 109 <Про першочерговi заходи
щодо забезпечення решriзацii та гарант}ъання констиryцiйного права на
звернення до органiв державноi влади та органiв мiсцевого самоврядуваннJl),
керуючись розпорядженням юлови районноi державноi адмiнiсцlацiТ вiд
28 грудня 20lб року Nl 320-р <<Про органiзацiю здiйснення контроJIю за
виконанням виконкомами мiсцевих рад делегованих повноважень органiв
виконавчоТ влади), структ}?ними пйроздiлами та апаратом районноТ державноi
адмiнiстрацii перевiрено дiяльнiсть Березовоба-лкiвськоi, .Щобрiвськоi,

flорожинськоi, МаловЬшанськоi, Ifuстопiльськоi та f[лоско-Забlзькоi
сiльських рад з питань виконанItя окремих делеговilних повновzDкень органiв

виконавчоi влади

свобод i

iз

забезпечення законностi, праволорядку, охорони прав,

законних iHTepeciB громадян, реаriзацii та

lёран.IуваннJr

констицrцiйного права на звернення до органiв державноi влади, в частинi
коЕтролю за дотриманням зобов'язань цодо платежiв до мiсцевого бюджету на
пiдприемствах i в органiзацiях незzlложно вiд форм власностi у сферi
соцiального захисry населеннJl, освiти та у галузi оборонноТ роботи.
Перевiркою встаЕовлено, що сiльськi ради здiйснюють органiзацiю
виконання делеюваних повноважень органiв виконавчоi ыrади у вiдловiдностi
зi статгею l43 Констиryцii УкраiЪи та статей 27-38 Закону Украiяи <Про
мiсцеве самоврялl,ъання в Украiнi>.

У

Березовобалкiвськiй сiльськiй радi проводилась перевiрка iз
забезпеченлrя законностi, правопорядку, охорони прав, свобод i законних

2

iHTepeciB громадян, реалiзацii та гарантувitння констиryцiйного права на
зверненIIJI до органiв державноi влади.
В результатi перевiрки встановлено, що дiловодство по розгJrяду звернень
громадян ведеться вiдповiдно до IнстрlкцiТ, затвердхеIrоi постановою Кабiнету
MiHicTpiB Укра'iни вiд l4 квiтlrя 1997 року Лi 348.
Графiк особистою прийому громадян затверджено рiшенням виконавчого
KoMiTery Березовобалкiвськоi сiльськоi ради вiд 15 березrш 20ll року М 9.
Особистий прийом головою проводиться щочетверга з 8-i до l2-i годинш.
На день первiрки до сiльськоi ради надiйшло l l звернень, якi вирiшеЕо
позитивно.
Графiки особистого прийому керiвницrва та телефони <<гарячих лiнiй>>
обласноi та райоrтноi державних адмiнiстрацiй, графiк особистого прийому
посадових осiб сiльськоi ради розмiщено на iнформацiЙному стендi.

Постiйно вживаються заходи щодо забезпеченrrя

реалiзачiТ
констит}.r]iйrтих ц)ав ца письмове зверrrеннJr та осйистий прийом, у разi
надходженнJl звернень заJIвникам надаються йгрунтованi вiдповiдi на Bci

порушенi ними пrlгання. Особлива увага придЬеться звершенням, якi
поруцry.Iоть iнва.riди другоТ cBiToBoT вiйни, ветерани працi, учасники АТО,
одинокi та багатодiтнi MaTepi. Пiд особистий контроль взято розгляд звернень
багатодiтrтих MaTepiB, людей похилого BiKy. Порушення TepMiHiB розг,rяду
звернень громадян вiдсутнi.

У

,Щобрiвськiй сiльськiй радi проводилась перевiрка
захисту населення.

у сферi соцiального

За сiчень-вересень 2017 року сiльською радою проведено 9 засiдань

виконzlвчого KoMiTery, на яких розгJrянуто литаflня щодо соцiа:lьного захисry
населеннJl.
Виконкомом сiльськоi ради здiйснюеться конIроль за охороною прачi на
територii сiльськоi ради. Проведено атестацiю робочих мiсць зi шкiдrивими
fiобрiвськiй ЗШ I-Ш ступенiв фiлii ВiльшанськоТ
р{овirми прац
ЗШ I-III сryпенiв.
Питання коrгцlо.по з укладання i виконанля колективнrх логоворiв на
пiдприемствах, якi знаходяться на територii сiльськоТ ради щодо створеншI
нових робочих мiсць та питання стосовно проведення атестацii робочих мiсць зi
шкiдливими упlовами праui в лопrкiльному навчzIльному закладi i звiльнення вiд
сплати за харчувzrrrЕя дiтей
ма;rозабезпечених, багатодiтних сiмей не

у

з

ро]глядаJIись.
У .Щорожинськiй сiльськiй радi проводилась перевiрка у сферi освiти.
На територiТ сiльськоi ради забезпечуеться досryпнiсть i безоплатнiсть освiти
дrrя дiтей дошкiльною та шкiльною Biky.
результатi перевiрки встzlновлено, що облiк дiтей допrкiльного та

В

шкiльного Biry ведеться. Станом на 1 сiчня 2017 року на територii
с..Щорожинка вiд 0 до б poKiB проживас 39 дiтей, 17 iз нlл< вiдвiдrють
дошкiльrтий навчальний заклад

<<Ромацrка>).

з

У

,Щорожинськiй зага:lьноосвiтнiй школi 1-II сryпенiв фiлii
Березовобалкiвськоi ЗШ I-Ш сryпенiв навчаеться 29 дilеi4. Навчальний заклад

педагогiчними кадрами забезпечений.
,Щiяльнiсть у гаlгрi обороrтноi роботи перевiрено у Ма.rовiльшанськiй та
Чистопiльськiй сiльських радах. Встановпено, що на територii сiльських рад
проводиться робота щодо сприrlннJr органiзачiТ призову гром4дя]r на сlрокову
вiйськову, альтернативну, конlракrну служби, пiдготовки молодi дtя служби в
Збройних Силах Украi'ни, забезпечення доведеннrr до пiдпри€мств, установ та
органiзацiЙ незапежно вiд форми власвостi i населенrтю наказу вiйськового
KoMicapa про оюлошення мобiлiзацii, орrанiзацii та участi у здiйсненяi заходiв,
пов'язаних з мобiлiзацiйЕою пiдготовкою на вiдпов;дних територiях. Пiд час
перевiрки порушень не виJ{вJlено.
flлоско-Забузькiй сiльськiй радi проводилась перевiрка
галузi
бюджету в частинi коЕтроJlю за дотримzrнням зобов'язань щодо платежiв до
мiсцевою бюджеry на пЦпри€мствах i в органiзаuiях незалежно вiд форм
власностi за i пiврiччя 20 1 7 року.
Надходження податкiв зборiв до загапьного спецiального фондiв
сiльського бюджету склали 4З 1,9 тис.грIr.
Обсяг доходiв загаьного фонду сiльського бюдкец/ склав 399,1 тис.грн.,
шо становить l43.1oИ до затвердженtтх показникiв.
Щоходiв до запшьного фонду надiйшло 368,2 тис.грн., що склало 169,9010
до затверджених показникiв. Порiвrrяно за l пiврiччя 20lб року надходження
доходiв збiльшилися на 168,З тис.грн. або на 84,2Оlо.
OcHoBHi бюджетоформуючi податки в сiльському бюджетi - це мiсцевi
податки, з них:
r1лата за зе}dлю cкlla.lra 155,3Оlо. Надiйrшо 264,2 тис.трн. лри плzrнi
170,2 тис.грн. Темп росry, порiвняно за сiчень-червень 201б роком, склав
l60.70lo. бiльше на 99.8 тис.грн.;
едхний подаmк виконано у 2,| рази. Темп росry порiвIrяно з минулим
перiодом спrав 68О%, менше на 45,5 тис.грн.
По спецiальному фон4i надходження скJIадае 32,8 тис.грн. при планi
l0,7 тис.грн., перевиконано у 6,1 рази.
З метою удосконrrпення дiяльностi сiльських рад цодо виконilнItя
делеmваних повноважень органiв виконавчоТ влади:

У

у

i

i

Рекомендувати:
1
) Березовоба.лкiвському сiльському головi продовжувати дотримуватись
вимог Закону УкраiЪи <<Ilро звернешrя громамю), Указу Президента Украirти
вiд 7 лютою 2008 року N9 109, розпорядження гOлови райдержадмiнiстрачii вiл
14 лютого 2008 року Nэ 69-р <dlpo забезпечення виконаItнrl в районi Указу
Президента УкраiЬи вiд 7 rпотого 2008 року Л!l09>. Особливу уваry звертати
при цьому на вирiшеннJl проблем, якi поруr_rгуrоть в9терани вiйни, працi,
iнвшriди, пенсiонери, iнmi категорii соцiаrrьно незахищених громадян;
1 .
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2) .Щорожинському сiльському головi контролювати виконанlu{ вимог

IнструкшiI з облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного BiKy. затверлженоТ постановою
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд l2.И.2000 ],{Ь 646;

З)

.Щобрiвському сiльському головi розглянути на засiданнi виконкому
питання щодо здiйснення коIrтроJIю з },кJIадаJ]ня i виконання колеIсгивних
договорiв на rriдприемствах, якi знаходяться на територii сiльськоi ради,
створеншl нових робочих мiсць та питання стосовно проведешlя атестацii
робочих Micub зi шкiд,тивими уvоваvи прачi в дошкiльному закладi i звiльнення
вiд сплати за харчlъанrrя дiтей з маrrозабезпечених, багатодiтних сiмей;

4)

ГLlrоско-Забузькому сiльському головi до кiнця бюджетяого rrерiоду
забезпечити приведенIи у вiдповiднiсть планових показникiв до фактичних
надходжень на 20l 7 piK;

5) Маловiльшанському та Чистопiльському сЬським юловам своечасно

вносити змiни в картотеку облiку вiйськовозобов'язаr*тх та щомiсяця надавати
iнформацiю до Вiльшанського РВК.

2. Контроль за виконzlнItям даного розпорядження покJIасти

на
заступникiв голови райоrтноi державноТ адмiнiсцацii вiдповiдно до розполiлу
функцiонаrьних обов'язкiв.

Першпй засryпнпк голови
райовпоi державпоi адмiнiстрацii

с.нЕстЕров

