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Про дiяльнiсть Станкуватськоi сiльськоt
ради з питань виконання окремих делегованих
повноважень органiв виконавчоТ влади

На пiдставi статей 6, 35 Закону Украiни кПро мiсцевi

державнi
в
УкраiЪi>>,
<Про
мiсцеве
самоврядуваЕня
Указу
адмiнiстрацiТ>, Закону Украiни
Президента УкраiЪи вiд 07 лютого 2008 року Ns 109 <Про першочерговi заходи
щодо забезпеченнlI реалiзацii та гаранryвання конституцiйного права на
звернення до органiв державноi влади та органiв мiсцевого самочрядування)),
керуючись розпорядженням голови районноТ державноi адмiнiстрацiТ вiд
330-р uПро органiзацiю здiйснення контролю за
28 грудня 20tб року
виконанIuIм виконкомами мiсцевих рад делегованих повноваженъ органiв
виконавчоi влади у 2017 роцЬ перевiрено дiяльнiсть Станкуватськоi сiльськоi
ради з питань виконання делегованих повноважень органiв виконавчоi влади у
гшrузi освiти. Перевiркою встановлено, що сiльська рада здiйснюе органiзацiю
виконанIuI делегованих повноважень органiв виконавчоi влади у вiдповiдностi
зi статтею 143 Констиryцii Украiни та статей 27-З8 Закону УкраiЪи <Про
мiсцеве самоврядуваннrI в УкраiЪЬ.
Протягом 201б року виконкомом CTaHKyBaTcbKoi сiльськоi ради прийнято
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чотири рiшення
законодавства.

в

галузi освiти, що вiдповiдають вимогам чинного

Згiдно з рiшенням виконавчого KoMiTeTy вiд 25 серпня 20Тб року <Про
затвердженIuI спискiв дiтей та пiдлiткiв BiKoM вiд б до 18 poKiB та дiтей, яким на
1 вересня виповнилось 5 poKiB>> ведеться облiк дiтей дошкiлъного та шкiльного
BiKy. Станом на 1 сiчня 20117 року на територiТ с.Станкувате прожива€ 5 дiтей
BiKoM до б poKiB, iз них 4 вiдвiдують дошкiльний навчальний закJIад
<<Ромашка>. За штатним розписом у дитячому садку налiчуеться двi штатнi
одинцi: завiдуючоi та кухаря.
Вiдповiдно до рiшення cecii ВiлъшанськоТ районноi ради вiд 30 червня
20|6 року <Про створеннJI освiтнього окруry, Вiльшанськоi,
БерезовобалкiвськоТ опорних шкiл та пониження ступенiв Станкуватськоi ЗШ,
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Калмазiвського, Маловiльшанського, Чистопiльського навч€lльно-виховних
комплексiв>> на територiТ сiльськоi ради функцiонуе Станкуватська
ступеня та Станкуватська фiлiя II сryпеня
загальноосвiтня школа
Вiльшанськоi загаJIьноосвiтньоi школи I-III ступенiв. Навчанням охоплено у
школi 7 дiтей, у фiлii - 7 дiтей. Навчально-виховний процес в ocBiTHix закладах
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здiйснюеться державЕою мовою.
Заклади освiти забезпеченi педагогiчними кадрами, якi мають вiдповiдну
фахову ocBiTy та систематично проходять курсову перепiдготовку в
KoMyHaJIbHoInry закладi <<Кiровоградський обласний iнстиryт пiслядипломноi
педагогiчноТ освiти iMeHi Василя Сухомлинського>.
Температурний режим у навч€lльно-виховних закJIадах у HopMi. Щороку
проводяться косметичнi ремонти.
2016 рочi сiльською радою надано субвенцiю Станкуватськiй
загальноосвiтнiй школi I сryпеню в розмiрi 8200 гривень, з них 3200 - на
покращення харчуванIuI учнiв 1-4 класiв та 5000 - на папьне для шкiльного
автобусу.
метою удосконалення дiяльностi сiльськоi ради щодо виконаннrI
делегованих повноважень органiв виконавчоi влади:
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1. Рекомендувати Станкуватському сiльському головi Щiорлiеву В.В.
дотримуватись вимог Iнструкцii з облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного BiKy,
затвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 12 квiтня 2000 року
}lb 646.

2. Контроль за виконанням даного розпорядженЕя покJIасти на першого
заступника голови районноi державноi адмiнiстрацii Нестерова С.А.

Перший заступник головп
районноi дер?кавноi адмiнiстрацii

с.нЕстЕров

