
щоповiдну записку про надання методичнот та практичноl допомоги

виконавЧому KoMiTery УлянlвськоТ сiльськоТ Ради з питань органiзацiТ роботи

щодо здiйснення делегованих повноважень органiв виконавчот влади, складену

вiдповiдно до розпорядження голови районноТ державноТ адмiнiстраuiТ

вiд 21 грудня 2оlб року JY1r438 uПро надання методичноТ та практичноi

допомоги органам мiсцевого самоврядування району з питань органiзаuii

роботи щодо здiйснення делегованих повноважень органiВ ВИКОНаВЧОТ ВЛаДИ)),

надiслати Улянiвському сiльському головi Батожському о,В для вжиття

вiдповiдних заходiв та полiпшення дiяльностi виконавчого koMiTery сiльськот

ради в подальшому.
Iнформачiю про виконання зауважень, висловлених у доповlднlи записцl,

надатИ районнiй державнiй адмiнiстрачiТ через вiддiл органiзацiйноТ роботи та

документального забезпечення апарату районноТ державноТ адмiнiстрашiТ

до 22 сiчня 20l8 року.

Го.пова районноi
державноТ адмiнiстрачii

Вих. JYc01-03-06/439l вiд 2 2.20|7
Го.повi районноi
де ржавноi адм iнiстрацii
Шарову В.А.

Доповiдна записка
про надання методичноi та практичноi допомоги виконавчому KoMiTery

улянiвськоi сiльськоi ради з питань органiзачii роботи щодо

здiйснення делегованих повноважень органiв виконавчоi влади

I. Органiзацiйнi питання

Виконавчий KoMiTeT сiльськоТ ради свою роботу органiзовуе вiдповiдно до

затверджених на своТх засiданнях планiв роботи як перспективного (на piK), так

i квартальних. Плани cTpyKTypoBaHi, у них зазначено строки виконання

встановЛениХ завданЬ та визначено вiдповiдальних прачiвникiв,

Виконавчий KoMiTeT сiльсько[ ради утворений у складi ] чоловiк

рiшенням сiльськоТ Ради вiд |2 листопада 20l5 року J\г96-УII (I сесiя

VI .*п"*ання). Розподiл обов'язкiв мiж членами виконавчого KoMiTeTy сiльськоТ

ради проведений i затверджений рiшенням виконавчого koMiTeTy сiльськот

ради вiд 25 грудня 2015 року N42.
СвоТ засiдання виконавчий KoMi ,ет сiльськоi Ради проводить щомiсяця,

flО порядкУ денногО засiданнЯ виконавчого KoMiTeTy сiльськоТ ради

включаються питання, якi потребують вирiшення на даному етапi, Запланованi

питання розглянуто у повному обсязi. Протоколи сформованi, пiдписанi

головою та засвiдченi печаткою.



)

Рiшення виконавчого KoMiTeTy сiльськоТ Ради доводяться до вiдома

населення через сходки громадян за мiсцем проживання та розмiщуються на

iнформачiйному стендi' що знаходиться бiля примiшення сiльськот Ради

пр" виконавчому KoMiTeTi рiшенням сiльськоТ раДи ВiД 12 ЛИСТОПаДа

20l5 рокУ Jф7-уII (I сесiЯ УII склиКання) утворенО 2 консультативно-дорадчих

op.u"", адмiнiстративна комiсiя у складi 4 чоловiк (Чабань T.I.) та опiкунська

рада у складi 5 чоловiк (Севiдова В.П.).

Сiльська рада працюс вiдповiдно до

сiльськоТ ради вiд 12 листопада 2015 року

Регламенry, затвердженого рiшенням
J\]bB-yII.

II. Органiзацiя контролю i перевiрки виконання

обов'язки по роботi з контрольними документами покладенi на

секретаря виконкому сiльськоТ ради Помазан Т.А (розпорядження сiльського

голови вiд З0 грудня 20l 5 року JtIч75).

ПротягоМ 2017 рокУ станом на 14 грулНя дО сiльськоi ради
239 вхiдних документiв, з них 77 - з районноТ державноТ адмiнiстрацiТ,

- розПорядженЬ голови районноТ державноТ адмiнiстрачiТ 8, з

на контро ль 2;

- доручень
контроль 0;

районноТ державноТ адмiнiстрачiТ бJ, з- листiв простоТ кореспонденцiТ
них взято на контроль 25.

У порiвняннi з результатами поперелньоТ перевiрки

роботИ з контроЛьнимИ докуменТами у 2017 poui покращився.

у журналi вхiднот кореспонденцiт проставляю ься позначки про те, tцо

документ с контрольним, вiдмiтки про виконання документу, зазначаються

резолюцii голови. Графа (кореспондент, дата та iндекс одержаного

оо*уr.rry> мiстить неповну iнформацiю про документ, що заре€стрований.

Резолюцii сiльського голови iснують не на Bcix докУментах, не завждИ

проставля€ться дата накладення резолюцii,
Iнформачiт з виконання контрольних документiв надаються адресатам без

порушення контрольних TepMiHiB.

на самих контрольних документах е позначки про контроль.

Картотека контрольних документiв сформована, але потребус

доопрацювання та вiдповiдного оформлення,
На контрольнi документи, якi мають трива ий TepMiH виконання, не

заведенi (<папки контролю)).
Розпорядчi документи голови районноТ державноI адмiнiстрачiТ

виносяться на розгляд виконавчого KoMiTeTy, прийма ться власнi рiшення,
Вибiркова перевiрка рiшень виконавчого KoMiTeTy показаJIа, Що хiд ii

виконання не контролюеться належним чином: рiшення встановлю€

завданнЯ, але не встановлю€ конкретних cTpoKiB ix виконання, у свою

черц, вiдсутня остаточна дата iнформування виконкому про реалiзацiю
визначених завдань.

голови районноТ державноТ адмiнiстрачiТ 2, з них

надlишло
а саме:
них взято

взято на

стан органlзацll



ПеревiрКа, щО здiйснюваJIась вiдповiдно до Мlетодики проведення оцiнки

ефективностi здiйснення органами виконавчот влади контролю за виконанням

завдань, визначених законами Украiни, постановами ВерховноТ Ради УкраТни,

актамИ i дорученнямИ Президента УкраТни та Кабiнету MiHicTpiB УкраТни,

затвердженоI постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l8 травня 20l1 року

JV9522, показаJIа, Що не Bci показники, викладенi у данiй методицi, у

виконкомi визначено позитивними.
виходячи iз вищевикладеного, органiзаuiЮ КОНТРОЛЬНОТ фУНКUiТ У

виконавчому koMiTeTi сiльськот рали слiд вважати недостатньо ефективною,

III. Складання та удосконалення номенклатури справ

Номенклатура справ на 20l7 piK складена вiдповiдно ло Перелiку типових

документiв, цо .r"орооться пiд час дiяльностi державних органiв та органiв

мiсцевого самовряду"uпr", iнших установ, пiдприемств та органiзацiй, iз

зазначенням cTpoKiB зберiгання документiв,, затверджений наказом MiHicTepcTBa

юстицiТ УкраТни вiд l2 квiтня 2012 року Jю578/5, заресстрований в MliHicTepcTBi

юстицiТ УкраТни l4 квiтня 2ol2 рокУ за J\957l120884, погоджена на засiданнi

експертно-перевiрноТ KoMiciT !,ержавного apxiBy XapKiBcbKoT областi

l9 листопада 20:14 року (протокол J\!lЗ), схвалена на засiданнi експертноТ

KoMiciT сiльськот ради 24 грудня 20l5 року (протокол .}Фl) та затверджена

сiльським головою З0 грулня 20l5 року.
Форма номенклатури справ повнiстю вiдповiдас Iнструкцli з

О'ПО*ОЁf,]i,1*."", 
справ, включених до номенклатури, вiдповiдаС ПРаВИЛаМ

роботи архiвних пiлрозлiлiв органiв державнот влади та мiсцевого

самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй, затверджених наказом

Щержавного KoMiTeTy apxiBy Украiни вiд lб березня 200l року N16 та

заре€строваних в I\4iHicTepcTBi юстицiт Украiни 08 травня 2001 року за

JЮ 40715598 (зi змiнами)
дрхiвнi документи сiльськот рали використовуються для видачl заявникам

архiвних довiдок, витягiв та копiй.

IY. Дiловодство та службове листування

обов'язКи по веденню дiлОводства у виконаВчомУ KoMiTeTi сiльськоТ ради

покладенi на секретаря сiльськоi ради Помазан Т.А. (розпорядження сiльського

голови вiд 30 грудня 2015 року }г97l).

У виконавчому KoMiTeTi сiльськоТ Ради вiдповiдно До вимог постанови

Кабiнету N4iHicTpiB УкраТни вiд 30 листопада 20l l року Jфl242 uПро

затвердЖеннЯ ТиповоТ iHcTpyKuiT з дiловодства у центральних органах

виконавчоТВлаДИ'РадiмiнiстрiвАвтономноТРеспублiкиКрим,мiсцевих
органах виконавчоТ влади) розроблена Iнструкшiя з дiловодства (далi

Iнструкцiя), яка затверджена розпорядженням сlльського голови

вiд 29 листопада 20l2 року N22.
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У виконавчому KoMiTeTi сiльськоi Ради складена i затверлжена 27 груД.ня

20lб рокУ номенклатура спраВ на 20l7 piK, вiдповiдно до якоТ заведенi журнали

облiку, ресстрацiт та справи для зберiгання док}ментiв.
заведенi журнали ресстрацiт вхiднот та вихiднот кореспонденцiт, якi

вiдповiдають вимогам IнструкчiТ.
проте, на документах вiдсутня резолючiя сiльського голови, не

проставJIений вхiдний штамп та iндекс документа, не робляться вiдмiтки

про виконання документiв. Оформлення та зберiгання службових дочrментiв,

якi виконавчий KoMiTeT сiльськоТ Ради отриму€ до виконання, пiсля виконання

пiдшиваються до копiт листа, який вiдправлясться на його виконання.

КопiТ вихiдних документiв пiдшиваються в окремо заведенi справи, На

копiях документiв, що вiдправляються адресатам, е пiдпис сiльського голови та

виконавця документа. Разом з тим, бланк листа не вiдповiдас вимогам

Iнструкцii, ^ 
саме: зображення Щержавного Герба Украiни на бланках

докуЙентiВ не вiдповiдас вимогаМ постанови ВерховноТ Ради Украiни

"iд 
ig лютогО lgg2 рокУ лb21з7-ХII <Про fержавний Герб Украiни>.

Для вiдправк" листi", iнформачiй працiвники виконавчого KoMiTeTy

сiльськоТ РадИ викорисТовуютЬ бланК виконавЧого KoMiTeTy, журнал ДЛя видачi

бланкiв не заведений. Нумерачiя бланкiв не здiйснюсться,

Аналiз документообiгу не ведеться,

Згiдно з планом роботи проводяться засiдання виконавчого KoMiTeTy

сiльськот ради, якi оформляються протоколами. На день перевiрки проведено

10 засiдань виконаВчого KoMiTeTy сiльськоТ Ради,
управлiнська дiяльнiсть здiйснюсться шляхом видання розпорядчих

допуr."iiв - розпоряджень. Розпорядження з основнот дiяльностi ресструються

окремо, як ц9 i передбачено lнструкшiсю.
НеобхiдНо зауваЖити, що протоколи засiдань виконавчого KoMlTeTy

сiльськоi рflди, розпорядження сiльського голови розробляються
з порушенням виIлlог IHcTpyKuiT (береги, розмiщення герба на бланку,

l25 мм в реквiзитi <Пiдпис>).
На примiщеннi сiльськоТ ради та на кабiнетах наявнi вiдповiднi вивlски.

У. Робота з кадрами

кадрове дiловодство в сiльськiй ралi здiйснюеться секретарем

виконавчого KoMiTeTy сiльськоТ рали Помазан Т.А. (розпорядження псiльського

голови вiд 28 грудня 20t5 року Jф70). За 2 роки, що минули з часу попередньоТ

перевiрки, нею вжитi заходи щодо усунення недолiкiв, Що мали мiсце у

кадровому дiловолств i.

особовi справи посадових осiб мiсцевого самоврядування сформованi

вiдповiдно до вимог чинного законодавства,
ПремiТ, матерiальна допомога посадовим особам мiсцевого

самовряДування виплачуеться вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB

УкраiнИ "iд Oq березня 2006 року м268. Yci посадовi особи сiльськоi ради

пiдписали текст Присяги посадовот особи мiсцевого самоврядування,
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змiст розпоряджень з кадрових питань в основному вiдповiдас вимогам

чинного закон одавства.
у трудових книжках прачiвникiв сiльради зроблено записи про

призначення та просування по службi.
Затверджено склад конкурсноТ KoMiciT сiльськоТ РадИ i ПорядоК

проведення iспиту на замiщення вакантних посад праrliвникiв (розпорядження

сiльського голови вiд 30 листопада20|5 року J\&58),

затверджено Колективний договiр мiж адмiнiстрацiсю та трудовим

колектиВом сiльсЬкоТ радИ на 20|6-2019 рокИ (затверлжений зборами трудового

колективУ 2| березня 2оlб роК}, протокол ]\ъ1), заресстрований

в управлiннi соцiального захисту населення райдержадмiнiстрацiт 04 квiтня

zoib'року за Jr1i22). Внесено змiни до Колективного договору на 2017 piK

(затверлженi зборами трудового колективу lб березня 2017 роКУ, протокол Jrl. l'
.up"..rpoBaHi в упрuuлiп"i соцiального захисry населення райдержадмiнiстраuiТ
31 березн я 20|7 року за JSб9).

затверлженi Правила внутрiшнього трудового розпорядку сlльськоl ради

2| березня 20lб року (протокол зборiв трудового колективу JrГч1), ПолоЖеннЯ

про пре*iюuапн" працiвникiв (рiшення сiльськот ради вiд |2 листопада

2015 року, I сесiя УII скликання) .

ЗатвердЖено графiк вiдпусток працiвникiв сiльськоТ ради на 2017 piK iз

зазначенням назви посади, дати початку i закiнчення вiдпустки,

калровi розпорядження роздiленi на З папки вiдповiдно до вимог

номенклатури справ, заведенi журнали реестрацiт розпоряджень.
переглянуiо посадову iнструкчiю головного бухгалтера сiльськот Ради

вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 26 сiчня 20l l року

N959 uПрО затвердЖеннЯ ТиповогО положення про бухгалтерську службу

бюджетнот установи>>, затверджено посадовi iнструкшiт на посади секретаря

виконавчого KoMiTeTy i завiдувача вiйськово-облiкового бюро,

Разом з тим, мають мiсце недолiки у веденнi кадровоi роботи:
в особових справах посадових осiб мiсцевого самоврядування

сiльськоТ ради бiльшiсть документiв не пронумеровано, частина з них не

внесена до описiв;
у трудоВiй книжцi сiльського голоВи Батожського о,в, зроблено запис

про присвосння чергового '7 рангу посадовоi особи мiсцевого

самоврядування, однак оплата надбавки за ранг здiйсню€ться як за 8 ранг -

100 грн. li zorS року повинна виплачуватися надбавка 110 грн.);

до складу KoHKypcHoi KoMicii включено сiльського голову

(секретарем), однак BiH не може бути в KoMicii, так як приймас рiшення про

призначення працiвникiв;
результати проходження iспиту кандидатом на посаду секретаря

виконавчого KoMiTeTy сiльськоi ради Помазан Т,д, занесенi до вiдомостi

(набрала 23 бали), однак самих письмових вiдповiдей на питання

екзаменацiйного бiлеry до протоколу засiдання koHkypcHoi koMicii не

додано;
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не сформовано списку кадрового резерву на посади секретаря

виконавчого KoMiTery i головного бухгалтера сiльськоi ради на 2017 piK,

робота з резервом не проводиться.

YI. Щотримання вимог чинного законодавства при приЙняттi рiшень
та виданнi розпоряджень

для перевiрки надано рiшення виконавчого koМiTeTy сiльськот Ради

ухваленi вiдповiдно до Закону УкраТни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>

з сiчня по грудень 2016 року та з сiчня по листопад20l7 року,

У ходi перевiрки встановлено, що за 20lб piK виконавчим KoMiTeToM

сiльськоТ Ради прийнято 48 рiшень (JФJФl-48), за сiчень - листопад2017 року

4З рiшення (J\.чJVч1-43)

Загальний аналiз прийнятих aKTiB свiдчить про те, що в цlломУ, ухвалення

рiшень здiйснюеться з дотриманням вимог чинних нормативно-правових aKTlB

УкраТни з боку виконавчого KoMiTeTy сiльськоi ради,
разом з тим, okpeMi рiшення не вiдповiдають вимогам технiки

пiдзаконноi нормотворчостi - у преамбулах рiшень вiдсутн€ посилання на

вiдповiднi cTaTTi Закону Украlни ..Про мiсцеве самоврядування в Украiнi,

icHyc посилання на не чиннi нормативно-правовi акти.

зокрема, у рiшеннях Nъis, лi26 вiд 2l липня 201б року та N24,

Nъ25 вiд 20 липнЯ 20|,7 року вiдсутнс посилання на норми Закону Украiни

uПро мiсцеве самоврядування в YKPaiHi>. 
ькоi ради Nь2lу преамбулах рiшень виконавчого t(oMlTeTy сlльсl

вiд 23 .r.р""" zdro року, J\!3l вiд 22 вересня 201б poк}l ЛЪ 21 вiд 22 червня

201,7 РокУ, J\b30 вiд 2l вересня 201,7 рокУ мiстяться посилання на Закон

украlни ппро мiсцевi державнi адмiнiстрачii> та посилання на

розпорядження голови районноi державноi адмiнiстрачii без зазначення

дати та номера розпорядження.
Також у преамбулах рiшень сiльськоi ради (рiшення J\b27

вiд 21 липня iotB poц}l рiшення лЪ5 вiд 2б сiчня 201,7 poк}l рiшення лъ14

вiд 20 квiтня 20|,7 року) посилання на статтю 38 ч.1 п. 1-б Закону Украiни

<Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi> вказано HeBipHo (правильно

зазначати пiдпункт 1 пункry <<б>> частини першоi cTaTTi 38).

УII. Робота щодо запобiгання та протидii корупчii

Робота щодо профiлактики та протидiТ корупчiТ в сiльськiй ралi

проводиться вiдповiдно до вимог Закону УкраТни uПро запобiгання корупцiТ>,

постановИ КабiнетУ MiHicTpiB УкраТни вiд 04 вересня 2013 року Ns706

<Питання запобiгання та виявлення корупчiТ>>,

Розпорядх(енняМ сiльського головИ вiд 0l лютого 2016 року Jф05

визначено уповноважену особу з питань запобiгання та виявлення корупчiТ

(Помазан Т.А.)
з метою забезпечення

помилок при Тх заповненн\ 27
своечасного подання декларашiй та уникнення
сiчня 2Ol7 року на засiданнi сiльськоТ ради до
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депутатiв сiльськоТ ради було доведено iнформаuiю про необхiднiсть

заповнення електронних декларачiй у системi Сдиного державного ре€стру

декларацiй осiб уповноважених на виконання функчiй держави або мiсцевого

самоврядування.
посадовi особи органу мiсцевого самоврядування та депутати сlльськоl

ради свосчасно, з урахуванням вiдповiдних методичних рекомендацiй, подали

bn.nrpo"Hi декларацiт осiб уповноважених на виконання функшiй держави або

мiсцевого.urоuр"дування за2Оlб piK, oкpiм 2 депутатiв сiльськоi рали,

На кожнiЙ ceciT перед голосуванням за надання матерiальних благ

фiзичним чи юридичним особам при наявностi шодо них приватного iHTepecy

(видiлення земельних дiлянок, передачу в оренду комунального майна тощо)

голова або члени постiйнот депутатськот koMiciT з питань регламенry, законностi,

правопорядку, депутатськот дiяльностi, етики та взасмодiт з органами мiсцевого

самоврядування нагадуе про можл ивий кконфлiкт iHTepeciB>>, те саме стосусться

розгляду таких питань на постiйних депутатських комiсiях, тому депутат

"iлarоро"юсться 
вiд прийняття такого рiшення. Пiд час поiменного голосування

заявляс про можливий конфлiкт iHTepeciB i не голосуе.

порушень вимог антикорупцiйного законодавства посадовими особами

сiльськоi Ради не виявлено. Скарги, звернення громадян, в яких вбачасться

порушення посадовими особами сiльськоТ Ради iснуючого антикорупцiйного

законодавства, не надходили.

yIlI. Забезпечення доступу до публiчноi iнформацii

з метою забезпечення В сiльськiй радi вимог Закону Укратни uпро доступ

до публiчнот iнформацiт)) вiдповiдальною особою щодо забезпечення доступу

до йблiчноТ iнформачiТ визначено секретаря виконавчого KoMiTeTy сiльськоТ

Ради Помазан т.д. (розпорялження сiльського г лови Jrгs7l вiд 28 грудня

)ols року). видiленi спецiальнi мiсця лля роботи запитувачiВ iЗ ЛОКУМеНТаМИ,

якi мiстять публiчну iнформацiю, та iх копiями, Але вони залишаються не

обладнаними вiдповiдною оргтехнiкою. Також слiд зазначити, що в

сiльськiй ралi не cTBopeHi умови для подання письмових запитiв

громадянам з обмеженими фiзичними можливостями.
облiк та ресстрачiя запитiв на iнформацiю, якi надiйшли до сiльськоТ

ради, ресструеться в окремому журналi, як цього вимага€ ст,14 Закону УкраТни

uПро доступ до публiчноТ iнформацiТ). Форма запиту на iнформацiю, iнструкцiя

та Гlорялок складання, подання та розгляду запитiв на iнформачiю,

розпорядником якот е сiльська рада, затвердженi розпорядженням сiльського

голови вiд 12 липtlя року J\Ъ24.

Iнформацiйний стенд, який знаходиться
не забезпечений належними матерiалами

в примiщеннi сiльськоi ради,
шодо доступу до публiчноi



роботи
О.В.) в

I. Органiзацiйнi п итання :

1.1. Не допускати фактiв порушень встановлених cTpokiB формування та

надання до ,iддiпу органiзачiйнот робот та документального забезпечення

апарату районноТ державноТ адмiнiстрачiТ копiй рiшень виконавчого KoMiTeTy

сiльськот ради, прийнятих з питань здiйснення делегованих повноважень

органiв виконавчоТ влади.

II. Органiзацiя контролю i перевiрки виконання:

2.|. Запровадити роботу з контрольними документами вiдповiдно до

lHcTpyKuiT з дiловодства:
- вiдпрацювати чiтку систему постановки документlв на контроль,

контролю за ходом ix реалiзацiТ та зняття з контролю виконаних документiв,

оформити картотеку контрольних документiв вiдповiдно до

рекомендацiй;
- оформити ((папки

тривалий TepMiH виконання.
контролю) на контрольнi документи, якl мають
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Враховуючи викладене више та з

виконавчого KoMiTeTy УлянiвськоТ сiльськоТ

подальшому рекоме ндусться :

2,2, Забезпечити здtйснення контролю

2.3. Щотримуватись випереджувальних

документiв.

прачiвникiв апарату сiльськоТ рали.
5.2. Вжити заходiв щодо приведення

головi Батожському О.В. у вiдповiднiсть до

за виконанням власних рiшень.
TepMiHiB виконання контрольних

оплати надбавки за 7 ранг сiльському
вимог чи нного законодавства.

метою полlпшення

ради (Батожський

III. Складання та удосконалення номенклатури справ:

3.1. Переглянути та уточнити номенклатуру справ сiльськот Ради на

20l6 piK, затвердити if в установленому порядку,

IY. Дiловодство та службове лисryвання:
4.|. Щiловодство у виконавчому KoMiTeTi сiльськоТ ради здiйснювати

вiдповiдно до вимог затвердженоТ lHcTpyKuiT та усунути вищевикладенi

зауваження:
- проставляти резолюцiю на всlх вхlдних документах,
- здiйснювати аналiз документообiгу кожного мiсяця;

- привести бланк сiльськоi Ради у вiлповiднiсть до вимог IHcTpyKuiT;

- бланки нумерувати та видавати виконавцям пiд розпис.

У. Робота з кадрами:

5.1. щоопрачювати особовi справи посадових осiб мiсцевого

самоврядування вiдповiдно до вимог чинного законодавства (пронумерувати

аркушi i занести данi до описiв документiв). Завести особовi справи на iнших
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5.з. Провести У вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства документи

конкурсноТ KoMiciT сiльськоТ рали (склад KoMiciT, результати проведення iспиry

Помазан Т.А.).
5.4, Сформувати i затвердити список кадрового резерву на посади

секретаря виконавчого koMiTeTy i головного бухгалтера сiльськот Ради на

2018 piK, проводити робоry з особами, зарахованими до резерву, щодо надання

письмовот згоди, складання особистих рiчних планiв, письмових звiтiв про ix

виконання.

YI. Щотримання вимог чинного законодавства при
та виданнi розпоряджень:

прийняттi рiшень

уII. робота щодо запобiгання та протидii корупчil:
7.1. Здiйснювати постiйний аналiз змiн в антикорупцiйному законодавствi,

7.2. Планувати щоквартальний розгляд питань запобiгання та протидiТ

корупuiТ на засiданнях виконавчого KoMiTeTy сiльськоТ ради.
7.з. Проводити тематичнi навчання з питань запобiгання корупuiт i

поглиблення знань антикорупцiйного законодавства серед посадових осiб

мiсцевого самоврядування та депутатiв сiльськоI ради,
7.4. Аналiзувати скарги та звернення громадян,

порушення посадовими особами сiльськоТ ради

законодавства,
7.5. Затвердити план заходiв

на2018 piK.

щодо попередження та виявлення корупцll

yIII. Забезпечення доступу ло публiчноi iнформацiI:

8.1, Вжити заходiв щодо обладнання спецiальних мiсць для роботи

запиryвачiв iз документами, якi мiстять публiчну iнформачiю, вiдповiдною

оргтехнiкою.
8.2, Створити умови для подацня письмових запитlв громадянам з

обмеженими фiзичними можливостями,
8.З.Оформити iнформачiйний стенд належ ном.

6.1. ЗапропонуваТи виконавчомУ KoMiTery сiльськоI Ради

недолiки та вжити вичерпних заходiв щодо попередження

майбутньому.

Перший заступник голови

районноi де ржавноi адмiнiстрачii

Явтушенко З 2| 62.

Блажко 3 20 l8
Щручинська 3 33 З

Кожушко З 20 22
Макаренко 3 4l 5

Пшенична з 31 62

Розтягай 3 20 l8
Субота 3 0l 20

усунути виявленl
тх виникнення в

в яких вбачаеться
антикорупцiйного

В.В.Зирянова

Чабань З 3З 86


