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Про дiялrвiсть ВiльшаясьlФi флиDlяоi е
Добряяськоi, ИосипiвськоI сiль.ькrя рад
] лита!ь викояалм окрем!х лелеmших
повновdень орmяiв вrконевчоi мади

На пiдставi стат€й 6, ]5 Закону УкраiЪ,

(Пр

мiсцевi державяi

адмiнiсФацii>, ЗакоЕу Уцаiни (Пrю мiсцее сшовряд/явш в yi?aiвi), Указу
президенrа Уiта'iни вiд 07 лютоФ 20о8 por} л& l09 (п!ю !€рцочерrcвi зцодi
що.Oо tабеlпеченш рФiъчii га гарант)шня констrт)lriйною права на
1верненнс 0о органiв лФжавноi влади т' ппганiв Miclleвom самовлqл)ванняr.
керуочись ро,iпор!дженнп голови районвоi держамоi адмiнiстрацii вiд
28 грудня 20lб рку N-. З2O_р <Про орmпiзацiю здiйсненя, контролю за
и viсцевих рад делеюм повяомжень органiв
виконавчо'i шадD, стуrr}?ними пiдроздiлами та апsраmм раЙояноi державяоi

адмiнiстрацiТ nepeвipeнo дЬльнiсть Вiльш4ськоi селиUrяоi рдди та
Добрянськоi', ЙшmiвськоТ сiпь.ьюrх рад з пяшь вкоЕФш окр€мях
д€лефвдrrrх повяомхеЕ орвяiв виконавчоi шадв щодо ззпобiгаяяя дIlDчiй
бездогляд!остi, у сферi освiтя та гал}зi по6rтовоrо, mргiвФьяого
оftлугов}т.вяя, грмадського харчування. Перевiркою всвновлено. цо
сiльськi родл здiйсmють ор.анiзацЬ викояаяи, д€легованtrх
opIBHiB виконаmоii влади у вiдповiдяостi зi сmттею 14З КонФяryцiТ Укрiяи m
сйтей 27_38 Змоffу УкраiЪи <Про мiсцеве самовряrryванн, в Украiяi,,,
У Вiльшаиськiй селицвiй радi прводlлась перевiрка щодо з!п(бimняя
дипчiй бездоглrдвоФi, На теряторii селищяоi радя сгворенi та фуякцiонують
два дитячих будияки сiмейяоm вIry: рдина Яблоlrь яиховуе 9 дiтей, родrяа
MopeHKiB _ ?, m двi прийомяi ciм'i| Трiфаяовr{х та К}зьменкiв по дsо€
виховdцIв ) кожнiй Мiж lilыи в баrьками щlаношен; др)ъi
взФмовiдноспяя. коЕфлiпяих сrryацiй не вfiн!@.
спйск! бштодiтIЙ сiм€й.
Ведемя йлiк Фiб. яЁ потребуюъ полiпшення ffловш i vаrерiшьно_
по6)фвих уйов (ciм'i, ,ld втратш rDФтапьниr.а, баmтодiтнi i малозаftзпечевi
У ваявностi

€
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ciм']', дiти, якi залишfiлtся без батькiвськоm пiюý@яЕя),
облiк 8 дiтей, цо позбамеяi батькiвського пiклуваннr.
На Teprtтopi"r сел!щяоi радя лркlлм€ чеmр

Взm

яа квартирний

дiтей-с!рiт m дiтей.
позбашем батькiв.ького лiмувавм, якi пФ€б}tsають пИ опiюlо/

пiюryмвням. Пралiвяяками сФищяоТ ради раз яа кйртш здiйсmрть.,
обсlе*енш жиlлою,лоблови\ )чов лроям
дiтей. U]o ви!овують{я пiд
олiкою в лiклутанням. проh.иваюъ в сшаllнях жи п.вях обсrавияач,
На щiдання виконкому Вiльшаяськоi селиulяоi ради
розгляд питанняl що

fiюqпоъс, змсгу прв та

it{тер€сiв

дiтей

багаюдiм,

ммозабезпечеяж сiмей, сiмей, батькt яхп € }часIl''тм АТО, сплати або
четкоеi сллатt] за хдрчуtsанш в дитячrх салкllх.
У Добрякськiй сiмькiй радi проводипась перевiрt€ у сфрi ocвiт!,
Стшом tа l сiчяя 2017 рку на т€рrюрii с, Добряпка проmвас 56 дiтей BiKoM
до б poKiв, 3l iз них вiдвiФaФ дошiльний навчальний заспа.д <СоiечхD, В
Дбрявсьdй з@ьноосвiтяiй школi 1_III ступепiв навчасгься 86 дiтей,
за.дьяоосвiтнiй павчальнвй зшад педаmгiчними кадрамl 9безпечеяий,
Навчмьно_ви\овний прочес в ocвiпix rsшsдш rдiйснюсться !ержавною

У Иосипiвськiй сiлкькiй рздi проводишь перевiрка у @тлi побловоm
m mргiЕльною обстуюв)заяня. громадського харч}ваннл. 1р4спорт) i
зв'язF/. На Tepиmpii ради фуяхцiоЕуоть 7 фргiЕльн!х точох, режим! роботи
яких в.тавошеяо вiдповiдно до pimeнb вrконкому сiл!.ькоi рцди, ЗдiйсFtо€тъся
кон гроль lадФршалшм цiн i ,арифiв, проюдя!кя vонiторинl dн на фновяi
пF,одовоrьчi ющри, 'iЕрненвя вiл нm.леfiя до ciJbcbxoi вди з пlrвь ви.ry
лрав спожиичiв ве яалходяля.

З

мgгою удосхояшення дiяпьяФтi сiльських рад щодо вtкоялrяя
делеmmнц повнов:Dк€нь opmнiв викояавчоI вл4ди:
l

,

Р€коменryмти:

)

ВirьоrансБкому селящЕому .оловi лрядiшв )ъаry прфйа!(rпяiй
робоri э сiм',ми, ,Ki опи!влися в складнях жrггr€вIrх обсrавлвах, ковtролювати
рацiояалы{€ вякористаЕн, соцiальних впплат яа дireй в цп сiм'ях:
l

2) Лбряаському сiльському головi дmр,мувт!сь
lнстукцii l облiц дiтеЛ i пiдrllftiв шrijьноlо Bi(y. ýтвердJiеноi пфlшовою

Кабiв€ту

Miiicтpiв УкраiЪи вiд l2.M,2000

3) Йосипiвському сйьсьхому головi:

Ns 646;

проводиги vонimринl цiн на ocHoBHi продоюльчi юври m персвiрп
дотрпманя, встаяошеяr.х гравичнrх piBHiB тýргiвельff их яадбавокi
здiйснювати контроль
дотримашм с}б'€шыи пiдприсмяицькоi
дiяльностi праш торгiвельного сбсл)mвуваняя нас€леяи& проводm зdодл
по виявленнlо проýтцi-l веналежяоi ,Kocтi, фшьс,ф;хомноi неб€зпечяоi для
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кtтгя, здоровiя. майяа спокивачiв i навколипшього лрrродвою сфедоыrща m
по вйяшенню фmiв ремiзацii продукцi]', я(а не супроволжу.тьс, яdхiдвою,

досrуfi ною, достоýiряою, сво€qасяою

П.ршпй шсгуп|lll* гоlовll

рдlоппоI держrsfi oi sдмiпiсгрiцii

iяформацiею-

с.нf,стf,ров

