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Про дiяльнiсть Вiльшанськоi селищноi та,Щобрiвськоi,
,Щорожинськоi, КуцобалкiвськоТ, Сухоташлицькоi
сiльоьких рад з питань виконання окремих делегованих
повнов€Dкень органiв виконавчоi влади

На пiдставi статей 6, 35 Закону УкраiЪи оПро мiсцевi

державнi
адмiнiстрацiЬ>, Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi>>, Указу
Президента Уrсраiни вiд 07 лютого 2008 року ЛЬ 109 ,,Про першочерговi заходи
щодо забезпечення реа.rriзачii та гарантування конституцiйного права на
зверненшI до органiв державноi влади та органiв мiсцевою самовряд/вання>,

керуючись розпорядженням голови районноТ державноТ адмiнiстрацiТ вiд
28 грудня 2015 року Ns 227-р uПро органiзацiю здiйснення контролю за
виконаннrIм виконкомами мiсцевих рад делегованих повноважень органiв

виконавчоi влади>>, структурними пiдроздiлzlми та апаратом районноi державноТ
адмiнiстрацii перевiрено дiяльнiсть Вiльшанськоi селищноi рад" та.Щобрiвськоi,
питань
,ЩорожинськоТ, КуцобалкiвськоТ, Сухоташлицькоi сiльських рад
виконЕlння делегованих повновalкень органiв виконавчоТ влади з органiзацii
заходiв щодо запобiганнrl дитячiй бездоглядностi, в гаlryзi оборонноТ роботи та
культури. Перевiркою
сферi житлово-комун€tльного господарства
встановлено, що сiльськi ради здiйснюють органiзацiю виконання делегованих
вiдповiдностi
статтею |4З
повнова)кень органiв виконавчоi влади
статей 27 -З8 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве
Конституrlii УrqраiЪи
самоврядуваннrt в УкраiЪil>.
У Вiльшанськiй селищнiй радi проводилЕюъ перевiрка у сфеpi
житлово-комунального господарства. Пiд час перевiрки встаЕовлено. щ0 на
територii селищноi ради центрапiзоване водопостачання обс.гryговус ПСП
<Райсiлькомунгосп>, KpiM того населення корисry€тъся водою з криниць
|ромадського та iндивiдуального користуваннrI; функцiонуе вуличне
освiтлення.
Виконкомом здiйснюеться облiк нежилих примiщень нез€шежно вiд форt'l
власностi та надаються пропозицii власникам.щодо використаннrI примiщень
для задоволення потреб населення.
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На територii селища розташоване мiсце видалення твердих побутових

вiдходiв, на утримання якого видiляються кошти з бюджеry селищноТ ради.
t972 роцi,
Генеральний план на забудову селищq розроблений
актуалiзовано рiшенням ceciТ селищноi ради у 2013 роцi та на даний час
1969-1985 роках.
потребуе оновJIеЕня. Житловi будинки збудованi
Багатоквартирнi житловi будинки на територiТ селища знаходяться на балансi
селищноi ради, обслryговуються ПСП <<Райсiлькомунгосп>. Гуртожитки на
територiТ селищноi рuд" вiдсугнi. Об'екти виробничого та житлово-цивiльного
призначеЕнrI у порядку, встановленому чинним законодавством,
експлуатацiю не приймались.
На територii селищноi ради видано однi мiстобулiвнi умови та обмеження
забудови земельних дiлянок на проектуванIuI об'сктiв.
Виконавчим KoMiTeToM звернення до архiтекryрно-будiвельноi iнспекцii
щодо перевiрки будiвництва об'ектiв на вiдповiднiстъ вимогам чинного
законодавства не надсилались.
Земельнi дiлянки, наданi для будiвництва i на яких бiльше двох poKiB не
ведетъся булiвничтво, вiдсутнi.
На територiТ СухоташлицькоТ сiльськоi ради проживае три ciM'T, що
опинилися в скJIадIшх життевих обставинахо в яких виховуються
неповнолiтнiх дiтей. Також функцiонуе дитячий будинок сiмейного тигIу
родини Завгороднiх, на вихов€tннi яких шестеро вихованцiв. Мiж дiтьми та
батьками встановленi дружнi взаемовiдносини, конфлiктних сиryацiй не
виникае. Працiвниками сiльськоi ради рЕв на кварт€rл здiйсшоються обстеженшt
житлово-побутових р{ов проживання дiтей, що виховуються пiд опiкою та
пiкlryванням, проживають в скJIадних життевих обставинах.
У Кучобалкiвсъкiй сiльськiй радi проводилась перевiрка у сферi культури.
На територii сiльськоi ради функцiонують Будинок культури та бiблiотека.
,Щiяльнiсть бiблiотеки спрямована на пiдвищення ролi бiблiотеки як
iнформацiйного центру, який допомагае забезпечити досryп до потрiбноi
iнформацiТ i надае можJIивiсть для отримання безпечноi освiти, культурного
розвитку особи та гром4дськоi групи. Бiблiотечний фо"д становить
9700 примiрникiв, обс.гryговуеться 302 читачi.
даних закJIадах вiдсутне
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На територii сiльськоi ради знаходяться 2 палл'ятки icTopii, з власниками
яких укJIадено oxopoHHi договори та скJIадено акти технiчного стану.
У .Щобрiвськiй та ,Щорожинськiй сiльських радах проводиласъ робота
щодо сприяннrI органiзацii призову громадян на строкову вiйськову,
альтернативну, контрактну служби, пiдготовки молодi для с.гryжби в Збройнrос
Силах УкраiЪи, доведено до пiдприемств, установ та органiзацiй незалежно вiд
форми власностi, а також населенню наказ вiйськового KoMicapa про
оголошення мобiлiзацii, органiзацii та }"racTi у здiйсненнi заходiв, пов'язаних з
мобiлiзацiйною пiдготовкою на вiдповiдних територiях.
З метою удоскон€}пення дiялъностi сiдьськrо< рад щодо виконання
делегованих повноважень органiв виконавчоi влади:
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Рекомендувати:

1.

Вiльшанському селищному головi:
завершити роботу з розроблення генераJIьного плану смт Вiльшанка,
виготовленнrI плаЕу зонуванЕя та дет€шьних планiв територii селищноi ради;
провести робоry з оновленнJI паспорта мiсця видалення вiдходiв
мiсцевого зв€rпища твердих побутових вiдходiв;
1)

2) Сухотацшицъкому сiльському головi придiляти увагу профiлактичнiй
роботi з сiм'ями, якi опинилися в скJIадних життевих обставинах, контролювати
рацiональне використаннrI соцiальних виIlлат на дiтей в цих сiм'ях;

3)

Кучобалкiвсъкому сiльському головi поцращити робоry щодо
з€rл}ченнrl спонсорських коштiв та вiдновити опалення в осiнньо-зимовий
перiод у закJIадах культури;

4) Щобрiвському та,Щорожинському сiльським головам своечасно вносити
картотеку облiку вiйськовозобов'язанlD(
змiни
щомiсяця надавати
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iнформацiю до Вiльшанського райвiйськкомату.

2. Контроль за виконаннrIм даного розпорядження покJIасти

на

заступникiв голови районноТ державноi адмiнiстрацiТ вiдповiдно до розподi.гry
функцiон€Lльних повноважень.

Перший засryпник голови
районшоi державноi адмiнiстрацii
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