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Пiдстава: Вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi |4 Конституцii

украiни, ча раiни.'про мiсцеве самоврядування

в украiнi,,, украiни вiд 09 березня 1999 року

Jюзз9 ..пр контролю за здiйсненНЯМ ОРГаНаМИ

мiсцевого самоврядування делегованих повноважень органiв виконавчоi

влади" (iз змiнами), розпорядження голови районноi державноi адмiнiстрацii

вiд 08 грудня zОiц року J\Ъ409 "Про затвердження Порядку проведення

Богодухiвською районною державною адмiнiстрацiею xapkiBcbkoi областi

n.p."ipo* .ru"y здiйснення органами мiсцевого самоврядування

БогодухiвсъкогО району делегованих повноважень органiв виконавчоi влади",

зареестрованого в Богодухiвському рай

2Ot4 року за Ns2/64 та розпорядже
вiд 20 грудня 2016 року J\Ъ425 

(

op.u"ur" мiсцевого самоврядування Богодухiвського району делегованих

повноважень органiв виконавчот влади" (зi змiнами)

члени робочоi групи для проведення перевiрок здiйснення виконавчими

op.u"ur" ,iЁце""" рад раtону делеГованих повноваженъ органiв виконавчоТ

влади у склад1: " явтушЕнко н,о,, БлАжко н,в,,зиряновоI в.в,
волошко А.м., гАлIлЕи з.м., жижирIй н.в., кириtIЕнко о,в,,

ковАльовА о.Ф., клочко л.в., кохtушко т,о,, лоБоЙ(о д,в,,

мАсАлIтIноi т.м., мАсюкА в.о., мАкАрЕнко н,м,, прошутI в,в,,

йБойо I.o., пшiничноi л.Б., рудичЕвоi к,в,, тЕлЕшЕнко Lп,

перевiрили роботу виконавчого KoMiTeTy Улянiвськоi сiльськоi ради щодо

здiйснення делегованих повноважень органiв виконавчоi влади згiдно iз
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главою 2 статей 27 -з8 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>
та склали цей акт.

Стаття 27. Повноваження у
культурного розвитку, планування та

сферi соцiально-економiчного i
облiку

встановлено:
п.б) 1) На момент перевiрки сiльською радою прийнято 5 реryляторних

aKTiB, в тому числi З, rлрийнятих у 2017 роцi.
ГI_гrаН регуляторних aKTiB сiльськоi Ради на 2О76 piK затверджений

рiшенням сiльськоi Ради вiд 25 грудня 2Ol5 року J\b129-yII GI сесiя
УII скликання).

ГIлrаН регуляторних aKTiB сiльськоi Ради на 2017 piK затверджений
рiшенням сiльськоi Ради вiд 26 грудня 2о16 рокУ Nь133-уII ё сесiя
УII скликання). Плани регуляторних aKTiB оприлюднено на iнформацiйному
стендi сiльськоi ради та в районнiй газетi <Маяк>> вiд 08 квiтня 2Оlброку.

рекомендовано:
Забезпечити вiдстеження регуляторних aKTiB згiдно iз Законом УкраiЪи

"Про засади державноi регуляторноi полiтики
дiяльностi".

встановлено:

у сферi господарськоi

П.б) 2) РОЗГЛядУ i узгодження планiв пiдпри€мств, установ та органiзацiй,
розташованих на територii сiльськот ради, що не нzLлежать до комунальноi
власностi, здiйснення яких може викликати негативнi соцiальнi, демографiчнi,
екологiчнi та iншi наслiдки не було.

на територii сiльськоi ради вiдсутнi пiдприемства, якi можуть викJIикати
негативНi соцiаrrьнi, демографiчнi, екологiчнi та iншi наслiдки.

п.б) а) Що ПереЛiку адмiНiстративНих послУг, якi надаються через Центр
надання адмiнiстративних послуг Богодухiвськоi районноi державноi
адмiнiстрацii, включенi адмiнiстративнi послуги, якi перебувають у володiннi
органiв мiсцевого самоврядування, а саме: здiйснення реестрацii та зняття з
реестрацii мiсця проживання осiб на територii вiдповiдноi адмiнiстративно-
територiальноi одиницi.

ОДНаК, КОнТроль за дотриманням органами реестрацii законодавства з
ПИТаНЬ У СфеРi Ре€сТрацii7зняття з реестрацii мiсця проживання/перебування
осiб здiйснюеться органами мiсцевого самоврядування.

п.б) 1) Виконавчим
дiючого законодавства в
зобов'язань щодо платежiв

Стаття 28. Повноваження в галузi бюджету, фiнансiв i цiн

встановлено:
KoMiTeToM сiльськоi ради виконуються вимоги
частинi здiйснення контролю за дотриманням
до мiсцевого бюджету на пiдприсмствах i в

органiзацiях незалежно вiд форм власностi.
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здiйснюеться контроль за надходженням коштiв вiд орендноi плати за

ксом та iншим майном, що належить

громади.
bcbKoi ради вiдповiдно до укJIадених.

о майна з КЗОЗ "Щентр первинно1

В 2017 рочi укладено договlр вlд

листопад надходження складають 5,0 ГРН,, що вiдповiдае нарахуванню на рlк,

п.б) 2) На балансi сiльськ вди водопровiдна мережа не значиться,

Контроль ,u oo1p"ru"""l,,r цiн i постiйну депутатську

комiсiю з питанъ бюджету (голов ___ __лл..: _ол,,_лп",
п.б) 3) Сприяння здiйсненню | яльностi на територ11

сiлъсъкоi РаДи вiдбулося за раху I:T,i" суб'ектiв

гriдприем""u"*оiдiяльностi:iПроВеДеннясВяТ'матерiальнiйДопомозi
УчасникаМАТо,ВеТеранаМвiйниТапрацi,реМоНТТачиЩеннявiдснiry
автодорiг.

стаття з0. Повноваження в галузi житлово-комунального

господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського

харчування, транспорту i зв'язку

ди функцiонують 4 магазини, Суб'екти

ослуги, вiдсутнi,

ради здiйснюетъся на примlсъкому

' 
Корбини Iвани та залiзничним

рацю€ поштове вiддiлення зв'язку в

с. Улянiвка.
П.б)2)ДлязабезпеченнякоНГролЮзанztПежноюексПлУаТацlеюта

органiзацiсю обслуговування населення пiдпри€мстваМИ ТОРГiВЛi З ::li"_:ýЗ'"
проведена роз'яснювztльна робота щодо утримання прилеглих територlи в

нarлежному caHiTapнoMy стан1,

Пiдприемства житлово-комунаJIьного господарства на територii сiльськоi

Ради "#iTi Режими роботи пiдприемств' устаноВ та "|:T1.":':,,:9,.n"
обслуговування у 20.'^6-20.^'7 роках не затверджувалися через вlдсутнlсть

потреби.



4

п.б) 5) Ведеться облiк житловог" ф::..ч:який знаходиться у комун€шънlи

власностi територiаrrьноi громади сiльськоi Ради, На час перевiрки на облiку

знаходиться 3 й;;;;-и та 30 житлових будинкiв,

п.б) 6) БезЁплатне житло сiльською радою не надаваJIося,

п.б)7)Узв,язкУзвiдсУтнiстюжитлоВогофондУнаба.шансiпiдприеМсТъ-

УсТаноВтаорГанiзацй,роЗТашоВанихнаТериТорii.iп".ькоiради'кВарТирнии
Ъбпi* не ведеТЪСЯ. y.лrпIтJ'l Iiй на теритоРiI

п.б) 8) Будинки державних та комунаJIьних органlзаl

сiлъсъкоi ради ВiДСУТНi, . : ___л rrлат/llп )нь на теритОРii
п.б) 9) У зв'язку з вiдсутнiстю нежитJIових примlще

сiльськоrl',ff 
ь"i"?lХLffi;Ё,ТЪ?"ll::lут":::,:Ёнi:lхжi"-JJJi;"Х'

вiдносятъся До iх комуналъноi власностi, u "u*. 
об'ектiв закладiв освiти та

культури - 5 (BocKpeceHiBcbKa i? I-II ступенlв,

улянiвський дошкiпъний-навчалъний 
сiльський будинок

кулътури, Воскресенiвський та сiльськi клуби),

п.б) 11) ЗабезпеЧеннЯ службовИ,1.. TP",i*' ,,Щержавноi служби

спецiалъного зв'язку та.u*".r]^i"ОЙ"uii Украiни льська рада не здiйснюе,

оскiльки цiсi служби в районi немас, 
_: л:__

п.б)12)ЖитловiбУлинкинабалансiсiлъськоiрадиоблiковУюТъся.
|.ЩовиконаВЧого*о*i'.'У_.iп"."*оТрадинаДхоДилИЗаЯВИвiдгромаДян

про взяття на кварт

квартирний облiк

сiлiськiй ралi здiй

единого державного рее

умов, затвердженого пос,

Ьitt рокУ 
jr'ез В "Про СдиниЙ державний реестр

полiпшення житлових умов",

Стаття 31, Повноваження у галузi бупiвництва,

ВстановЛеНО: \/_._л.,.,,,т (сттпп пегчпювання мiстобудiвНОi
до Закону УкраiЪи "Про регулюв

мiтети мiсцевих рuд ", берутъ участъ у прийнятт1 в

l будiвництвом об' eKTiB,

дно до Положення пр кадастр,

затвердженого постаново*о кйi"ету MiHicTpiB укр 201t року

Ns559, мiстобулiвний. кадастр ведетъся у органами

мiстобудування та uр*ir"*r-fiи, якi можутъ утво го служби

вництва,
а також

nTTnr\ пIJс)\лч сеDедоВиЩУ,

може заподiяти шкоди навколишньuму lrРИРОЩНОМ} середовищу.
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п.б) 4) На територii сiльськоi ради будинки та споруди, що можуть

зазнати впливу небезпечних природних i техногенних явищ вiдсутнi,

п.б) 5) йа територii 
^сiл"с"коi 

ради е 4 пам'ятника, якi постiйно

утримуються в н€rлежному стан1,

".Ol 
Ol Звернень Bi! .ромадян щодо спорiв з питань мiстобудування до

сiльськоi ради не надходило.

стаття 32. повноваження у сферi освiти, охорони ЗДОРОВ'Я, КУЛЬТУРИ,

фiзкульryри i спорту

встановлено:

""ol 
rl В межах наданих повноважень на територtt сlльсько1 ради

забезпечено доступнiсть та безоплатнiсть освiти шляхом функчiонування

Улянiвськоi ,u.й""оосвiтньоi школи I-Ш ступенiв та Улянiвського

дошкiлъного навчаJIьного закJIаду. Навчання i виховання школярiв

здiйснюстъся державною мовою,
РекоменДовано: 

плrпатттрIJIf ,технiчноi бази
Запланувати заходи щодо покращення матерl€Lльно-

навч€UIъних закладiв шляхом надання субвенцii вiдповiдно до потреб,

встановлено:
На територii сiльськоТ РаКТИКИ

Населення, яке обслryговуеть дlтеи

73, Фп с. BocKp..."i"*u - 264 чоловiка, з них дiтей - 27, ФП с, IBaHiBKa

161 чоловiк, з них дiтей з5, Фп с. Map'iHe - |72 чоловiка, з них дiтей _ 18,

ФП с. Корбинi Iвани - 2|g чоловiк, з них дiтей 21, Фп с, MaTBiiBKa

400 чоловiк, з них дiтей - з4, ФП с. ,Щмитрiвка - 28t чоловiк, з них дiтей - з2,

ФП с. Новософiiвка - 218 чоловiк, з них д\тей - 24,

Медичну допомогу в ДСМ с. Улянiвка надають З медичних працiвника -

1 лiкар-сумiсник, 1 сiмейна медична сестра та 1 молодший медичний

,rрацi"н"*, Y.i $.n"o-.pcbKi пункти забезпеченi медичними працiвниками,

графiки роботи складенi та узгодженi з сiльською радою таким чином, що

мешканцi сiл мають можливiсть отримати медичну допомоry в зрfiний для них

час.
п.б) 2) Виконавчим KoMiTeToM сiлъськоi Ради проводиться достатня

робота щодо створення необхiдних умов для виховання дiтей, пiдлiткiв та

молодi, розвитку ix фiзичних та розумових здiбностей, продуктивноi працi

учнiвськоi молодi за Йiсцем прож"uu""". Так, на базi Ульянiвськоi зош I_III

ступенiв функцiонуе гурток Богодухiвсъкого центру дитячоi та юнацькоi

.1"Ър"о.ri ,iю"i туристи _ краезнавцil], в якому позашкiлъним вихованням

o*o.rn."o 14 дirЬй. у сiлъському булинку культури працюють ryртки

фольклорний, танцюв€uIьний та 2 вок€шьних,
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Рекомендовано:
вжити заходiв щодо залучення бiлъшоi кiлькостi дiтей, якi проживають

натериторiiсiльськоiраДи,ДопозашкiлЬноГоВихоВання''u.}"Тj:::::л''
культурою i спортом шляхом органiзачii с[ортивно-масовоi, патрlотично1

роботи' --6оопрtr\/.тт,ся лiкаоськими
п.б) 3) Пiльгова категорiя населення забезпечуеться лiкарськими

засобами в межах видiлено.о Оrд*.ту. XBopi на ЦУкровий дiабет, чорнобильцi

,u o"norBopi забезпечуютъся лiкарсъким засобами,

п.фа)ВiДповiдноДо.,о.'u"о"иКабiнетУМiнiстрiвУкраiнивiд12квiтня
2000 року Nsб4б <Про затвердження IHcTpyKuiT з облi ry дiтей i пiдлiткiв

шкiльного Biky> сiпъською радою ведеться облiк дiтей дошкiльного та

шкiльного BiKy. Рiшенням виконавчого KoMiTeTy сiлъськоi ради "*::,:.т::
2о|7 року Ns25 проведено закрiпленн за ульянiвсъкою загаJIьноосвlтньою

школоЮ I-III ступенiв мiкрораИЪну обслуговування. Hl-Tlr"pii мiкрорайону

проживае 58 дiтей дошкiлъного ia I|2- дiтей шкiльного BiKy, Bci дiти BiKoM

вiд б до 18 poKiB охопленi загаJIьною середньою освiтою, 
,лiтr "ятRеппжеIВ наявностi е списки дiтей "u 

Ъоt7l2о|8 навчальний piK, затверджен1

сiлъсъким головою. складена перспективна мережа напо_в-нюваностi закладiв

освiти дiтьми дошкiльного та шкiльного BiKy на перiод до 202| року,

ffioooo"*"'"fiбoтyЩoДooблiкyдiтейДoTl1"""::;"шкiльнoгoвiкy,
забезпечитИ виконання розпорядження _ _ 

гопови районноi державноТ

адмiнiстрацii вiд 24 листоrЙ zor7'poKy Ns446 <Про ведення облiку дiтей

шкiльноГо BiKy та учнiв у Богодухiвськ му районi>,

Встановлено' 
,опLтI,\гп ппкч R профорiентацiйна

,"Ol Sl у zor бl2о1r7 навчzlJIьного року ведеться ,"1t"_:i

робота з Богодухiвським районним центром зайнятостi з випускниками

УльянiвськоiзагалъноосвiтньоiшколиI.IIIстУпенiв.
Рекомендовано: .: __ ^г^ ^л__ л^лбп DT,,

ПродовжиТипроВеДенняiнформачiйноiроботи::|ТjrtryскникlВЩоДо
наявностi вакансiй та попиту "u рооо.rу силу на територii сiльськоi 

_|т1:.тd DTrTT\/aTaIdIiTСlB

сприяти створенню необхiдних умов для

-rrr*оlл вiдкриття нових робочих мiсць,
працевлашryвання випускникiв

ffio-,,*ЗпеЧеняyчнiвськoТ'"""^-:.":jч:.::T""oiсepедньoi
освiти безоплатними пiдручниками проводиться за рахунок держави,

поповнення бiблiотечного фонду закпадiв освiти ПеРiОДИЧНОЮ, ХУДОЖНЬОЮ Та

методичною лiтературою проводиться частково,

забезпечення учасникiв навчаJIьно-

посiбниками, сприяти розширенню
шляхом здiйснення передплати навиховного процесу науково-методичними пOUlUпик4Iчlуl, vrrt

бiблiотечного бонлч дитячоi лiтератури -п"lо'_'1Т::j
перiодичнiвиДаннЯ.ДЛЯдiтейДошкiлъногоТашкiльногоВlку.



встановлено: Кол -пгпсттLtлс,т1

п.б) 7) Органiзована

неповнолiтнiх, а саме: спiльно з

життсвих обставинах. .i лi-rп..rrпт пяпу ,цюе громадська
ПривиконаВЧоМУкомiтетiсiльськоiраДисТВоренаlПра

комiсiя у справах дlтеи,
Комiсiя працюе згiдно з планом, план роботи на 20]17 piK затверджено,

дiтей на територ11

раЙонноi державноi

засiдання проводяться щоквартшIьно,
Рекомендовано:
У р*, "ЙБ,""" 

бездоглядних та безпритульних

сiлъськоi ради повiдомляти службу у справах дiтей

адмiнiстрацii.

Встановлено: ,та попр6\/аF v пепжавних
п.б)8)ЗтериторiiсiльськоiрадижоДнаДиТинанеперебУВеУДержаВних

дитячих .u*uдu*. е дити"u-."роiа, Тишковець ,,Щмитрiй, З0 сiчня 2005 року

народження., який на даний .ru, 
""*о"у:]_::: 

в дитячому булинку сiмейного

*"у гр. Рiшко I.Л, та проживае в м,.Бо,lщ,_"_ л_л л,,6оотrттiя
сiлъськоrо- puoob бул1 видiлена цiлъова субвенuiя для органlзац11

харчування учнiв заг€шьноосвiтнъого навч€UIьного закладу, якi знаходяться на

територiiсiлъськоiраДи,Урозмiрi72000Тис.Грн.У2016рочiта46000Тис.грн.У
I пiврiччi 201.'7 року,

ffi**,**яДиTинoюсTaTyсyсиpoTичипoзбaвленoiбaтькiвськoгo
пiклування вжити заходiв щодо влаштування дiтей до сiмейних форм

ВИХОВаННЯ' 
:- fl^попт-ттт^гп н х субвенцiй для

2. Вжити заходiв щодо подаJIьшого 
. 
надання цlлъови

забезпечен}UI харЧуваннrIМ yrHiB 1-4-х класiв (без пiльгових категорiй), дiтей

пiльгових категорiй та iнших дiтей, якi проживають на територii сiлъськоi ради,

т ер итор iI с i ль с ь коТ р т1 д iч:,л,, ::::,:_" "ji:;,i"_?#'
будинок кулътури, Воскре."#'""-*"и ]i I*UиЪо-Iт 

анiвсъкий сiлъськi клуби,

улянiвська та Воскресенlвська сiльськi бiблiотеки-фiлii Богодухiвсъкоi

централiзованоi бiбпiотечноi системи,

у межах наданих повноважень на територii сiлъсъкоi ради закладами

кУлъТУризабезпеченобезкошТоВнекорисТУВаннябiблiотечнимфонДоМ,)п{астЬ
yБobii клубних формувань та соцiокулЬТУРНИХ ЗаХОДаХ, 

lлено спортивн -

на територii сiлъсь*оi |*" 
-v joro рочi встановлено спортивнии

майДанчи*'u"п.'енТидляфУнкцiонУючихiгровихмайДанчикiв.
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Рекомендовано:
1. вжити заходiв щодо змiцнен я матерiulльно_технiчноi бази закладlв

культури
2. Продовжити роботу щодо винайдення можливостi для встановлення

нових дитячих iгрових та спортивних майданчикiв на територii громади,

Встановлено: ___ Е__
п.б) 10) наlериторii сiльськоi ради знаходиться три братськi могили та

21 пам'яТка apxeonoiii, що пройшли iнвентаризацiю,

рекомендовано:
Пiдrр"rувати в нtшежному cTaнi пам'ятки icToptt,

Стаття 33. Повноваження у сферi регулювання земельних вiдносин

та охорони навколишнього природного середовища,

встановлено:
п.б) б) н; територii сiльськоi Ради надзвичайних ситуацlи не

зареестровано.
п.б) 7) Сiльською радою н

пiдприемствами на вивезення та

Контейнери для збору твердих по

не встановленi.
Рекомендовано: _ _^Е_.л
1. Органiзувати вивезення та захоронення твердих побутових вlдходlв, в

тому числi ро.дiп"rr. збирання ,u.рл"* побутових вiдходiв в населених

пунктах.
2. Здiйснювати контроль за суб'сктами господарювання щодо додержання

вимог Законодавства про охорону навколишнього природного середовища,

дiяльностi у сферi поводження з вlдходами,

П.б)11)МiсlеваекологiчнааВТоМаТиЗоВанаiнформачй""-"11Тj;,111i
с складовою мережi загаlrьнодержавно1 екологiчноI

iнформацiйно-аналiтичноi системи забезпечення доступу до

екологiчноТ iнформацiТ, не створювалась,

п.б)12)АдмiнiстраТиВнихпраВопорУшенъ-ЧодоПорУшення
законодавства про вiдходи на територiт сiлъсъкот ради не зафiксовано,

стаття 34. Повноваження у сферi соцiального захисту населення

встановлено:
п.б) 1) ПрЙru"ники сiльськоТ ради 9рт" участь у розробцi Програми

полiпшення стану безпеки 1 умов праli та виробничого_. середовища та

ПрограмИ зайнятЬстi "u..n."r" 
БогодухiвськогО району, Сiльською радою

система, яка
автоматизованот



вiд призначених.
За дiтьми-сиротами

якi походять з територii
житло закрiплене.

9

вiдповiднi програми не розроблялися, питання про ix розроблення на засiдання

ради не виносlп_о.", pir:rl] 1,xj: ом заходiв
п.б) 2) Забезпечусться здtйсн

щодо полiпшен"" *"iпових i матерl€tл , "_,:,::1l:

"iи"" та працi, реабiлiтованих ГРОМ ryЧ::]i'
вiйськово.пу*бо"цi", сiмей, якi втрат них сlмеи,

громадян похилого BiKy, якi потребують обслуговування вдома, до влаштування

" 
будr"*и iнвалiдiв громадян, якi мають потребу 

" 
u":YJ.л

у 2о16-20:t7 роках належним чином органiзовано роботу щодо

включенНя громаДян, щО мешкають на територii сiльсъкоi_ради, до Сдиного

державного автоматизованого реестру пiльговикiв. на 100 % складений реестр

BeTepaHiB вiйни та працi, BeTepaнi" Ъit,u*овоi служби та органiв внутрiшнiх

справ, громадян, "*i 
,rоarрu*дали внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи та

р.Ь"rр оЪiб, якi мають право на пiльги за соцiальною ознакою, Проводиться

робота щодо включення до реестру iнформачii iнших категорiй, згiдно з

законами украiни <про статус ".r.p*iB 
вiйни_ гарантii iх с9.ryального захисту)),

<про соцiальн ий захист дiтей вiйни>, кпро бiблiотеки i бiблiотечну справу)),

<Про ocBiTy>>, <Про охорону дитинствa>>,

пiльги з оплати житлово-комунztлъних послуг профiнансовано на 100%

та дiтъми, позбавленими батькiвського пiклування,

сiльськоi ради та виховуються у сiм'ях громадян,

рекомендовано:
У разi oq-oprn.n"" вiдповiдних документiв на житловий будинок,

прийняти рiшення виконавчого KoMiTeTy сiльсъкоi Ради щодо закрiплення

житла.
п.б)3)ПiлъгивiДповiДноДоЗаконУУкраТни<ПроохоронУДитинсТВa))По

сiльськiй Радi призначено 9' багатодir"Й* сiм'ям, Щержавну соцiалъну

допомогу, пов'язану з охороною материtIства i дитинст"_1,_зl|ууваJIи 84 ciM'i,

п.ф а) Вiдповiдно до чинного законодавства по сiльськiй радi допомоry

на дiтей, над якиМи встановлено опiкУ чи пiклУвання, у 20t6-2017 роках не

призначаJIътr"о""ня, 
вiдповiдно до зак_онодавства, на отримання одноразовоi

допомоги громадянам, як1 постраждали вiд стихiйного лиха у 2016-2017 роках

не розроблялось. :.. л:__ л_ __лт^ 
".ol Ф у 2о:16_2о:17 роках на територii сiльськоi ради налlчув€tлось

Iються пiльгами вiдповiдно до Закону

т громадян, якi постражд€uIи внаслiдок

здоровлення громадян, постраждапих

тримано 1 санаторно-курортну путiвку,

TocTi безробiтних iм надаеться право

ших роботах тимчасового характеру,

видами робiт охоплено I7 осiб та

грн., у тому числ1 кошти, передбаченi
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з агальнообов' язкового

14,7 тис,грн' 
,016-2017 ооках iб на територii сiльськоi ради не

п.б) 8) У 201r6-20t'7 роках травмованих ос-

було. Bci колективнi договори на пiдприемствах мiстять в розлiлi "Охорона

працi'' комплекснi заходи щодо доведення умов працi до нормативних вимог,

у шкiдливих умовах на неатестованих робочих мiсцях робiтники не

працюють.
Професiйних захворювань не заре€стровано,

.ЩозвiЛ на початок робЙ "r+ територi€UIьного управлiнrrя

,щержнаглядохоронпрацi Украiни в Харкiвськiй областi пiдприемства не

отримув€lли.
п.б) 9) На територii сiльськоi ради заресстровано 10 юриличних осiб, з

яких 4 мають колективнi договори, Що вiдповiдають вимогам чинного

законодавства i зареестрованi в управлiннi соцiапьного захисту населення

районноI державноi адмiнiстрацii. ilpor".o* 2ot6-2ot7 poKiB труловi спори не

Oo"n"jБlffj 

"""лати 
щомiсячнот допомоги особам, якi зДiйСНЮЮТЬ ДОГЛЯД За

самотнiми громадянами i якi за висновком медичних закладiв потребують

постiйного стороннього догляду, проводяться у встановленому законодавством

поDядку.
L"Ĵ  

,.Щопомога малозабезпеченiй особi, яка проживас р,Lзом з 1нвапlдом

I чи II групИ внаслiдОк психiчного розладу, який за висновком лiкарськоТ

KoMiciT медичного закладу потребуе постiйного стороннього догпяду не

признач€шась.
Компенсацiсю фiзичним особам, якi надають соцiальнi послуги,

користув аJтися 4 особи. Компенсацiя непрацюючiй працездатнiй особi, яка

доглядае за iнвалiдом I групи або особою похилого BiKy, який досяг 80-рiчного

BiKy, призначена 1 особi.
п.б)11)ВiдповiдноДоПУнкТУ3статтi5оЗаконУУкраiни<Прозайнятiсть

населення) до районного центру зайнятостi пiдприемствами, установ€lI\4и та

органiзаЦiямИ ycix фоР, "nu.rbiTi 
надаеться звiТ зпН про попит на робочу

оводиться. Iнформуванн,I
зацiй ycix форм власностi
служби зайнятостi з

нятостi" (палатки), "мобiльного центру

профорiентацiГ' (причепiв). У районному центрi зайнятостi розмiщенi стенди з

карткамИ вакансiй, в яких вказуються вiльнi робочi мiсця.

проводиться здiйснення контропю за поданням вiдповiдно до закону

пiдприемствами, установами та органiзацiями Bcix

про 
^ 

наявнiсть "in"""" робочих мiсць (посад),

населення про потребу пiдприемств, установ та орг

упрацlвниках. . _ _^а.,
п.б) |2) протягом 2016_201-7 poKiB бронювання робочих мiсць для

соцiально незахищених верств населення не проводилось, Закон Украiни <про
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зайнятiсть населеннD доручае роботодавцям самостiйно розраховувати квоту,

професiйну пiдготовку особи з обмеженою працездатнiстю не проходили,

п.б) 14) Згiдно iз законодавством здiйснюються заходи соцiального

патронажу щодо осiб, якi вiдбувzulи покарання у видi обмеження волi або

позбавлення волi на певний строк.
п.б) 15) На територii сiльськоi ради бездомнi особи вiдсутнi.

п.оi to) Сiльською радою вживаються вiдповiднi заходи, спрямованi на

запобiгання бездомностi осiб.
Рекомендовано:
1. Здiйсно*r" аналiз ситуацii у соцiально-трудовiй сферi, контроль за

станом укJIадання та аналiз стану виконання умов колективних договорlв

пiдприемствами, органiзацiями та установами,
2. Пiдвищувати середнiй piBeHb заробiтноi плати та контролювати

своечаснiсть iT виплати.
3. У 2018 Роцi у колективних договорах розробити HoBi комплекснi

заходи з охорони працi.
4. Проводити бiльш активну роз'яснюв€tльну роботу на територti

сiльськоi Ради щодо зrшучення сiмей до оформлення субсидiй та державних

допомог.
5. Проводити роз'яснювальну роботу з пiльговим контингентом з питань

надання ,rin"a з оплати житлово-комунаJIьних послуг та виплати готiвкою

BapTocTi твердого пЕuIива i скрапленого Гшу, а також iнвалiдами стосовно

забезпеченнrI протезно-орто.r.дй"""ми виробами та засобами реабiлiтаuii,
6. Надавати субвенцiю з мiсцевого бюджету на вiдшкодування

перевiзникам втрат вiд перевезення пiльгового конти генту села,

встановлено:
ч. 2) Прачiвникам культури пiльги не надаються, оскiльки звернень щодо

надання пiльг вiд працiвникiв не надходило,

ffi.n",,,'",*"нaяBнocTiкoштiвyмiсцевoмyбюджeтi,мoжливiсть
надання працiвникам культури пiльг, встановлених законодавством.

Стаття з5. Повноваяtення в галузi зовнiшньоекономiчноi дiяльностi.

п.1) Сiльська Рада безпосередньо не межус з ноземними краiнами, тому

мешканцями теритьрiальноi громади не проводяться закупiвлi ToBapiB на

ринках, або у цо.r*-ьникiв на сумiжнiй прикордоннiй територii сусiднiх

краТн' 
-nTлTnniT сiпъськоТ оапивiдсчтнii i зборiв. ГIлатежiп.2) На територii сiлъськоi ради вiдсутнiй орган доходlв

до бюджету 
^субъкти 

господарювання i населення здiйснюють до

слобожанськоi одпr гу дФс Украiни в Харкiвськiй областi. З метою

сприяння Ti дiяльностi сiльською радою проводяться систематичнi звiрки щодо

надходжень податкiв вiд використання земель. IЩороку до 01 липня

працiвниками сiлъськоi Ради здiйснюеться подворовий обхiд iз вр)ченням
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податкових повiдомлень-рiшень на сплату

KpiM того, до 01 травня проводиться звiрка
земельного податку громадянами,

щодо змiн в базi землекористувачiв

реа-гriзацiй мiжнароднихта наданих пlльг.
п.3) Сiльська рада не ма€ повноважень щодо

зобов'язань Украiни.

Стаття зб. Повноваження в галузi оборонноi роботи

встановлено:
п.б) 1) Вiдповiдно до вимог постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 07 грудня 2о:16 року Ns921 "Про затвердження Порядку органiзацii та

веденнЯ вiйськового облiку ,rр"rо""йкiв i вiйськовозобов'язаних" та Iнструкцii

з органiзацii ведення вiйсьпо"о- Ъолiку. вiйськовозобов'язаних l *l1"л:::з:
органах мiсцевого самоврядування, на пiдпри€мствах, в установах, органlзацlях

i навчаЛьниХ закJIадаХ, затверДженоТ наказоМ MiHicTpa оборони Укпltlи

вiд 15 грудня 2010 року Jф66а, в сiльськiй радi ведеться вiйськовiй облiк

"iЙс"*о"озобов'язаних 
i призовникiв,

ВiдповiдаJIЬниМЗаВеДеНняоблiк,вiйськовозобов'язанихТаПриЗоВникlВ
розпорядженням сiльського голови вiд 07 липня 20t1 року NsOб призначено

начzшьника вiйськово-облiкового столу сiлъськоi ради Шило З.о.

На день ,r.p."ip*" вiдповiднi облiковi форми ведутъся, Г[панування

вiйсъково-облiковоi роботи на pik здiйснено, проте несвосчасно уточнюються

термiни проведення захоДiВ. ___л__: пбт,DлDтJ.\т пiпьниIl
списки юнакiв, якi пiдлягають приписцi до ПРИЗОВНОi ДiЛЪНИЦi

Богодухiвського району у 2оI7 Роцi, наданi Богодухiвському об'еднаному

мiсъкому вiйсъковому KoMicapiary у листопадi 2оtб року. Звiрка спискУ

призовникiв проведена у лютому 2017 рчпI
у 2о17 poui до призовноi,дiльницi Богодухiвського району приписано

ження.
вiйськову службу до Збройних Сил

ика. Весною 2О16 та 20t7 poKiB на

ойних Сил Украiни вiдправлено 4

призовника.
у сiльськiй радi проводиться робота з потенцiйними кандидатами на

призовникiв, щодо призову громадян н

,Ъбirrirчцii, а також вiйськовоi служби за контрактом,

Рекомендовано:
1. Повторно tIровести вивчення постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiд 07 грудня 2о|6 року Jф921 "Про затвердження Порядку органiзацii та

ведення вiйськового Ьбпiпу 
- 

,rр"rо"никiu i вiйськовозобов'язаних" та
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продовжити розlяснювальну роботу з потенцiйними кандидатами на вiйськову

слyжбyзaкoнтpaктoМтaвiйськoByсTpoкoByсЛyж- 
2. Вiдпрачювати розпорядження сiльського голови

за веденн" "й."*овог0 
облiку, вiйськовозобов'язаних та

особи,якаВиконУеобов'яЗкиУраЗiвiдсУтностiосновного

щодо вiдповцалъного
призовникlв, а також
вiдповiдального.

Рекомендовано:
Вдоскон аJ:rити рфоч.

населення шляхом органlзац11

служби та учасниками АТО,

вiйськово-патрiотичного вихованн,I

iз ветеранами вiйни, працi, вiйськовоi
щодо

зустрiчей

радi проводиться.
Рекомендовано:
За необхiдностi провести уточнення списку заброньованих робочих мiсць

для вiйськовозобов'язаних сiльсъкоi ради,

встановлено:

".О) 
З) ,Щокументи на особли ькlи

уточнення спискiв вiйськов приз на

особливий перiод проведено в Богод об' Lry

KoMicapiaTi у липнi2оtб та березъi2017 року,
РеКОМеНДОВаНО: 

qii пункту збору сiльськоi ради на
Проводити уточнення складу адмlнlстраI]

особливий перiод.

встановлено:
п.б) 4) Н" територii сiльськоi ради вiйськових частин, установ,

навчальних закладiв Збройних Сил Украiни немае,

п.б) 8) iu"oo" Ъ патрiотичного виховання населення спланован1 та

проводяТься своеЧасно, аJIе потребують вдоскон€tлення,

вiйськово-патрiотичне виховання населення здiйснюв&пось шляхом

запr{ення населення, в тому числi й молодi, до участi у

вiдзначеннi рiчницi Збройних Сил Украiни, Дня

зустрiчей з Beтepaнur" "iй"r, 
воiнами-iнтернаuiоналiст

Сил Украiни, у{асниками АТО,
УбiблiотецiщорокУПроВоДяТЬс'IкнижковiвистаВки'ПрисВяченlрlЧниц1емократичноi

з нагоди ,Щня

енням та у{асниками вiйни,
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CTaTTi 38. Повноваження щодо забезпечення законностi,
правопоРяДкУl охорони прав, свобод i законних iHTepeciB громадян

встановлено:
п.б 1) Вiдповiдно до cTaTTi 40 Конституцii Украiни yci мають право

направляти iндивiдуальнi чи колективнi письмовi звернення або особисто

звертатися до органiв державноi влади, органiв мiсцевого самоврядування та

посадових i службових осiб цих органiв, що зобов'язанi розглянути i дати
обrрунтовану вiдповiдь у встановлений законом строк.

Керуючись Законом Украiни <Про звернення громадян>, <Про мiсцевi

державнi адмiнiстрацii>, Указом Президента Украiни вiд 07 лютого 2008 РОКУ

Ns109 <про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацii та гарантуваннrI

конститУцiйногО права на зверНеннЯ до органiв державноI влади та органiв

мiсцевого самоврядуванняD, постановою Кабiнету MiHicTpiB вiД |4 квiтнЯ

\997 року J\b348 uПро затвердження Iнструкцii з дiловодства за зверненнями

громадян в органах державноi влади i мiсцевого самоврядування, об'еднаннях
громадян, на пiдпри€мствах, в установах, органiзацiях неЗ€LлеЖНО ВiД фОР'
власносТi, в засобах масовоi iнформацii> (далi - Iнструкцiя) здiйснено перевiрку

делегованих повноважень органiв виконавчоТ
пiдпунктом 1 пункту б) частини 1 cTaTTi 38 Закону
самоврядування в YKpaiHi> (зi змiнами).

влади, визначених
Украiни <Про мiсцеве

Обов'язки по веденню дiловодства за зверненнями |ромадян покладенi на

iз
i

секретаря сiльськоi Ради Помазан т.А. (розпорядження сiльського голови

вiд 30 грудня 20t5 року J\Ъ75).

впроваджена журнсLльна форма реестрацiт пропозицiй, заяв i скарг та
облiку особистого прийому громадян.

Так, в журналi ресстрацii пропозицiй, заяв i скарг громадян у 2016 РОЦi

зареестровано 52 звернення, протягом 20117 року на день перевiрки надiйшло

64 звернення. Найбiльше у cBoix зверненнях громадяни порушують питаннrI

аграрноi полiтики i земельних вiдносинта соцiального захисту.
розроблено та затверджено графiк особистого прийому громадян на

2OI7 piK (розпоРяд ення сiльського голови J\ъ01 вiд 04 сiчня 20Iб року), яким

визначенi прийомнi днi та години. Графiк виIзного прийому громадян головою

сiльськоi Ради на 2о!7 pik вiдсутнiй. Графiк прийому розмiщений на видному
мiсцi для ознайомлення з ним населення. Журнали облiку особистого прийому
громадян вlдсутнl.

ведеться iндексацiя звернень, пiсля ви онання Bci звернення

матерiалами розгляду вмiщуються в м'яку обкладинку кожне, як це

передбачено Iнструкцiею.
Проводиться щокварт€tJIьний аналiз роботи iз зверненнями громадян iз

застосуванням Класифiкатора звернень громадян, затвердженого постановою

Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 24 вересня 2008 року J\Ъ858.

На засiданнi виконавчого KoMiTeTy сiльськоi РаДи розгляд€шися питання

про роботу iз зверненнями громадян: кпро пiдсумки роботи iз зверненнями

громадян, якi надiйшли до виконавчого KoMiTeTy Улянiвськоi сiльськоi ради у
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2015 piк) фiшення вiд 28 сiчня 2оIб року J\ъ05), <Про пiдсумки роботи iз

зверненнями гроМ адян, що надiйшли до виконавчого KoMiTeTy УлянiвськоТ

сiлiськоi Ради за I KBapTasl 20116 року> (рiшенням вiд 21 квiтня 20|6 року

Nч14), пПро пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, Що надiйшли

виконавчого KoMir.ry ло Улянiвськоi сiльськоi ради за I пiврiччя 2016 року>

(рiшення вtд 27 липня 2оIб року J\гч27), <Про пiдсумки роботи iз зверненнями

громадян, Що надiйшли виконавчого KoMiTeTy Улянiвськоi сiльськоi ради за

iotB рiю> (рiшення вl,д 26 сiчня 2о17 року J\ъ05), <Про пiдсумки роботи iз

зверненнями громадян, Що надiйшли виконавчого KoMiTeTy УлянiвськоТ

сiльськоi радиза I KBapTarr 2017 рокР (рiшеннЯ вiд 20 квiтня 20t7 року Nч14),

<про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, Що надiйшли виконавчого

KoMiTeTy Улянiвськоi сiльськоi ради за I пiврiччя 20117 року) (рiшення

вiд 20 липня 2017 року Jф26).

Вiдповiдно до Iнструкцii рiшення про зняття з контролю чи продовження

контролю за виконанням ,rро.rоr"цiй, заяв i скарг приймають посадовi особи,

якi приЙнялИ рiшення про взяття ik на контроль. У виконавчому KoMiTeTi на

Bcix зверненнях с вiдповiдна резолюцiя про подовження чи закiнченrrя

контролю.
рекомендовано:
1. Неухильно дотримуватись вимог Закону Украiни <про звернення

громадянп (ri змiнами), 
-Указу 

Президента Украiни вiд 07 лютого 2008 року

:лэtоя <по першочерговi заходи щодо забезпечення реа_lriзацii та гарантування

конститУцiйногО права на звернення до органiв державноТ влади та органiв

мiсцевоГо самовРядуваннЯ>, IнстрУкцii З дiловодСтва за зверненнями громадян

в органах д.р*u"rоi влади i мiсцевого самоврядування, об'сднаннях громадян,

на пiдпри€мствах, в установах, органiзацiях незzlлежно вiд форпл власностi, 
_в

засобах масовоi iнформацii, заrвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд 14 квiтня t997 року Jф348,

2. Розробити та оприлюднити графiк особистих та виiъних прийомiв

громадян сiльського голови.
3. ЗдiйсНювати контроль (у межах cBoei компетенцii) за.станом роботи зi

зверненнями громадян на пiдприемствах, в установах та органlзацlях нез€tлежно

вiд форм власностi, якi знаходяться на територiт сiльськоi ради, та за

результатамИ даноi роботи видавати вiдповiднi довiдки,

встановлено:

п.б) 2) Упродовж 201 6-2о|7 poKiB надзвичайних ситуацiй на територii

сiльськоi ради не заресстровано.
Рекомендовано:

надати до вiддiлу мiстобудування,
господарства та цивiльного захисту
попередження надзвичайних ситуацiй

1. Розробити, затвердити та

архiтектури, житлово-комунапьного

райдержадмiнiстрацii План заходiв

техногенного та природного характеру,
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2. продовжити роботу консультацiйного пункту з надання населеншI дlям

надзвичайних ситуацiях.
з. Продовжити роботу щодо вне )ення змiн У договори оренди земельних

дiлянок водного фонду з питання пiдвищення персон€lльноi вiдповiдальностi

орендарiв за створення умов безпечного перебування цромадян на орендованих

"ьдойru" 
та безпечноi експлуатацii гiдротехнiчних споруд.

4. ЗабезПечитИ виконанНя cTaTTi 19 Кодексу цивiльного захисту,

п.б) 3) Виконавчим KoMiTeToM сiльськоi ради проводитъся певна робота з

органiзацii та проведення масових заходiв. Зокрема, в 20t6-2017 роках

виконавчим KoMiieToM сiльсъкоi Ради органiзовано та проведено 23 урочистих

заходи з нагоди державних свят,

на територii сiльсъкоi ради проведено 17 сходiв громадян, в яких взяпо

участь 540 чольвiк. При проведеннi даних заходi порушень цромадського

,ор"д*у не було, сiльською радою забезпечено ix органiзоване проведення,

Сiльська Рада TicHo й конструктивно спiвпрацюе з районною громадською

органiзацiЪю BeTepaHiB лок€tльних вiйн <€днiсть)) та районною громадською

органiзаЦiею <СоЮз Чорнобиль Богодухiвщини),

рекомендовано:
1. з метою оперативного реагування забезпечити вчасне подання до

районнот державноi Ьдмiнiстрацii розпоряджень сiльського голови щодо

проведення на територii MicbKoi радрr ацiй тощо за

участю осередкiв полiтичних партiй та

2. Забезпечити надання до РОбОТИ Та

документzUIьного забезпечення апар адмiнiстрацii

под€LльшогО висвiтлення на офiцiйному веб-сайтi районноi державноI

адмiнiстрацii з метою iнформування мешканцiв району про життедiяльнiсть

територiа_гlьноi громади.

встановлено:

""Ol 
З-rl йродо"ж 2016 року необхiлностi у погодженн1 проекту плану

проведення потенцiиrо небезпйr"* .u"одiв в умовах присутностi цивiльного

населення за участю особового складу Збройних Сил Украiни не було через ix

вiдсутнiсть.
п.б) 4) Рiшенням I cecii чII скликання сiльськоi ради

вiд 12 листопад а 2О:^5 року Ns7-VII було створено адмiнiстративну комiсiю та

визначено ii склад, затверджено Положення. За звiтний перiод розглянуто

17 протоколiв засiдань адмiнiстративнот koMicrt,

Сiльська рада постiйнО Ъ.ri"прuцюе з Богодухiвським вiддiлом полiцii

гу нп в Харкiвськiй областi в напрямку забезпечення нztлежного рiвня

правопорядку, громадськоi безпеки,
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рекомендовано:
1. Створит-и комiсiю з питань боротьби зi злочиннiстю, затвердити 11

персонzLЛьниЙ скJIаД та ПолОження, розробиТи та затвердити План роботи

KoMicii на20|8 piK.
2. Скласти план роботи KoMicii з питань боротьби зi злочиннiстю,

4. Питання З профiлактики правопорушень на територii сiльськоi ради

розглядати щоквартаJIьно,

встановлено:

п.б) 5) Бланки свiдоцтв про державну реестрацiю aKTiB тIивiльного стану

У сiльськiЙ Радi зберiгаютьсЯ У метаJIевомУ ..йбi. В неробочий час сейф

н€шежним чином опечатуеться. ,щоступ до бланкiв свiдоцтв мае тiльки

вiдповiдальна за ik зберiгання особа. BiKHo примiщення, де зберiгаються бланки

свiдоцтв, зовнiшньо обпuд"ане метчuIев {ми гратами, Сейф не прикрiплений до

пiдлоги, е сигналiзацiя та вiдеоспостереження,

Bci книги облiку бланкiв свiдоцтв мають заголовнi та титульн1 аркуш1,

прошитi, аркушi пронумерованi, iB у книзi на

внутрiшньому боцi обкладенки ЗР rrалтf ,,rrrтпг
В книгах облiку бланкiв МеРТЬ, ШЛЮб

лу державноi

оловного територi€шьного управлiння
BaHi в день iх отримання, Виправлення

в книгах обпiку бланкiв свiдоцтв в поодиноких випадках належним чином не

засвiдченi.
На день перевiрки у сiлъськiй

державну ресстрацiю aKTiB цивiл
(серiя I-ВЛ N9500917), про смерть - 1

мас.
з 27 липня 2оlЗ року набула чинност1 частина друга cTaTTi 12 Закону

украiни кпро державну рессrрЪцiю aKTiB цивiльного стану) вiд 
91 ".jy

zoio року лэzзgti-уt. У сiльськiй радi програма Щержавного реестру akTlB

цивiлъного стану гр а) aKToBi записи не складаються у

програмi ЩДI-\С у зв ключiв доступу до програми ДРАЦС,

при лержавнiй вiльного стану секретар сiльсъкоi ради

дотримусться Правил д ацiТ aKTiB цивiльного стану в YKpaiHi,

Порушень при дЪржаuнi iB цивiлъного стану не встановлено,

у своiй роботi се li ради керуеться Правилами державноi

реестрацii u*ri" цивiльного стану в УкраIнi; 
- 
Порядком ведення облiку i

звiтностi про використання бланкiв cr iдоцтв про державну ресстрацiю akTiB

цивiльнОго станУ, u .гu*o* Тх зберiганI я, який пiдтримуч:," в контрольному

cTaHi; Iнструкцiею з ведення ,Щержавного реестру aKTiB цивiльного стану

громадян; Iнструкцiею про веденнЪ звiтно"ri 
"iддiлами 

державноТ peecTpauii

aKTiB цивiльного стану; l".rрукцiею з дiловодства у вiддiлах реестрацii aKTiB
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цивiльного стану районних, районних у MicTax, мiських (MicT обласного

значеншI) управпiнiюстицii, якi знаходяТься В контрольному cTaHi,

рекомендовано:

Щотримуuurr." в роботi Правил державноi ресстрацii aKTiB цивiльного

стану в YKpaiHi, Порядку ".о.""" 
облiку та звiтностi про використання бланкiв

вну реестрацiю bkTiB цивiльного стану, а також iх

з дiловод"ъ"u у вiддiлах реестрацii akTiB цивiльного стаIrу

у MicTax, мiських (MicT обласного значення) управлiнь

юстицii.
залишаеться у володrннl

Богодухiвськоi районноi держав iнiстрацii.

./ В.В.ЗиряноваГолова робочоi групи

Заступник голови

робочоi групи

Секретар робочоi групи

Члени робочоi групи

Н.О.Явтушенко

Н.В.Блажко

ошко

М.Галiлей

.Жижирiй \

.В.Кириченко

о.Ф.Ковальов

Т.О.Кожушко

Л.В.Клочко

Щ.В.Лобойко

М.Макаренко

Т.М.Масалiтiна

В.о.Масюк

овоико

.В.Прошутя

енична

.В.Рудичева

телешенко


