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Вiнницько-Iванiвською сiльською радою

делегованих повноважень органiв виконавчоi влади

,,цЦ' cr2r.L, 2018 року

|t-17 сiчня 2018 року
с. Вiнницькi Iвани

ни четвертоi cTaTTi |4 КонститучiТ

раiни "Про мiсцеве самоврядування
УкраТни вiд 09 березня |999 року

контролю за здiйсненням органами

мiсцевого самоврядування делегованих повноважень органiв виконавчот

влади" (iз змiнами), розпорядження голови районноТ державноi адмiнiстраuiТ

вiд 08 грудня zоiц року Jф409 "Про затвердження Порядку проведення

Богодухiвською районною державною адмiнiстрацiею xapkiBcbkoi областi

n.p."pon .rury здiйснення органами мiсцевого самоврядування

Богодухiвського району делегованих повноважень органiв виконавчоi влади",

зареестрованого в Богодухlвському раи

2О14 року за N2/б4 та розпорядження г

вiд 20 грудня 2О16 року Jф425 "Про

op.u"ur" мiсцевого самоврядування Богодухiвського району делегованих

повноважень органiв виконавчоi влади" (зi змiнами),

члени робочоi групи для проведення перевiрок здiйснення виконавчими

органами мiсцевих рад району делегованих повноважень органiв виконавчот

влади у складl:
зиряновоi в.в, явтушЕнко н.о., БлАжко н,в,,

волошко А.м., гАлIлЕИ з.м., жижирIЙ н.в., кириtIЕнко о,в,,

ковАльовА о.Ф., клочко л.в., кохtушко т,о,, лоБоЙко д,в,,

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

повоЙ{о I.o., пшЁrпдчноi л.Б., рудичЕвоi к,в,, тЕлЕ,шЕнко Lп,

перевiрили роботу вiнничько_Iванiвськоi сiльськоi ради щодо здiйснення

делегованих повноважень органiв виконавчоi влади згiдно iз главою 2 статей
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27_38 закону украiни кпро мiсцеве самоврядування в yKpaiHi> та склали цей

акт.

Стаття 21. Повноваження у сферi соцiально-економiчного i

культурного розвитк}l планування та облiку

Встановлено: 
rrrт,rсiпьськок) D - б реryляторнихn^ol rl На момент перевiрки сiльською радою приинято

aKTiB, в тому числi 5 - прийнятi в 20lr7 рочi,
План пiдготовки p.ryrr"ropnr* aKTiB сiльськот РаДи на 201] piK

затверджений рiшенням .in"."*oi' раДИ ВiД 25 СiЧНЯ 2Ol7 РОКУ Jф66-'II (YI

сесiя Vll скликання) та оприлодr."rй в районнiй газетi <Ммк> вiд 10 лютого

2017 року.
iB на 2018 piK затверлжений рiшенням

сiльс JЮ110-VII (ХИ сесiя VII скликання) та

опри вiд 12 сiчня 2018 року,

рекомендовано:
забезпечити вiдстеження регуляторних akTiB згiдно iз законом укратни

,,про засади державноi рефяrЪрrоi полiтики у сферi господарськот

дiяльностi".

встановлено:
п.б) 2) Розгrrяду i узгодження планiв пiдприемств, установ та органlзацlи,

розташованих nu ,Ьр",Ьрii сiльськоi ради, *" 
::_ 1тл:т::: 

до комунальноi

власностi, здiйсненнrl яких може викликати негативнi соцiальнi, демографiчнi,

екологiчнiтаiншiнаслiДкинезДiйснЮВаВся.
на територiт сiльськоi ради вiдсутнi пiдприемства, якi моNсуть викликати

негативнi соцiальнi, демограбi"нi, екологiчнi та iншi наслiдки,

п.б) а) ,Що ПереЛiку адмiНiстративНих послУг, якi надаються через Щентр

надання адмiнiстративних послуг районнот державноi адмiнiстрацii на даному

етапi не включенi адмiнiстративнi послуги, якi перебувають_у володiннi органiв

мiсцевоГо самовР"ду"u""". ПрИ виникнеНнi наг€rлЬноi проблеми дане питання

буле вирiшуватися,

стаття 28. Повноваження в галузi бюджету, фiнансiв i цiн

встановлено:
п.б) 1) Сiльською радою не

надходженням коштiв вiд орендноi

комплексом та iншим майном,

в повнiй Mipi здiйснюсть.ся контроль за

плати за користування цiлiсним майновим

що наJIежить до комунальноТ власностl

територiальноt громади села,

вiдповiдно до Методики розрахунку i порядку використання плати за

орендУ нерухомого майна, .uruЪрд*."оi ,,оЪ..u"о"оо кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд 04 жовтня 1995 року :'ГэZВО (iз змiнами), згiдно з якою за оренду

нерухомого майна, що переОуu* у *о*у"-"нiй власностi, бюджетнi органiзачiТ

сплачують 1,00 грн. Таких органiзацiй о сiльськiй радi три: КЗоЗ <I_{eHTp
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первинноi медико-санiтарноi допомоги Богодухiвського району>, Хд удшз
Укрпо-rа, Вiнницько-Iванiвська сiльськ а бiблiотека -фiлiя БРI-ЕС,

у 2Оtб роцi з КЗоз <I_{eHTp первинноi медико-санiтарноi допомоги

Богодухiвського району> згiдно з договором вiд 24 листопада 2016 року

J\ЬЗ розмiр орендноi плати та нарахування на piK складас 1,0 грн,, що вiдповiдас

фактичним надходженням. В 2017 рочi договiр пролонговано та сплачено

1,0 грн., заборгованiсть вiдсутня,
В той же час, з ХД удIпЗ Укрпошта та з БРЦБС договори оренди

вiдсутнi, орендна плата не нарахована. Тому надходження не надiйшли, що €

порушенням вимог законодавства,
рекомендовано:
укласти договори оренди на майно та вжити вiдповiдних заходlв щодо

вiдсутнс централiзоване

водопостачання.
контроль за дотриманням цiн i тарифiв покладено на постlину

депутатську комiсiю з питань бюджету (Щоценко л,м,),

встановлено:
п.б) 3) С.rр""""" здiйсненню iнвестицiйноi дiяльностi вiдбулося за

рахуноК благодiйноi допомоги на проведення свят, матерiальнiй допомозi

учасникаМ дто, ".rфчru' 
вiйни ,u прuui, ремонт та очищення вiд снiгу

автодорiг.

стаття 30. Повноваження в галузi житлово-комунального

господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського

харчування, транспорту i зв'язку

Встановлено: 
лlс )о|8 покч t " (и функцiонуютьп.б) 1) Станом на 11 сiчня 2018 року на територ1l рад

один магазин в с. вiнницькi-Iвани та один Kio к В С. ЩiГТЯРi. СУб'еКТИ

господарювання, якi надають побутовi послуги, вiдсутнi,

перевезення жителiв сiльськот Ради здiйснюеться на примlському

автобусному маршрутi Богодухiв (дс) _ с. вiнницькi Iвани щопонедiлка,

щоп'ятницi та щонедlл1.
На територii сiльськоТ ради дiе вiддiлення поштового зв'язку в

с. Вiнницькi-Iвани
П.б)2)ДлязабезпеченНяконТролюзан€tлежно1-_,.-п.ппУаТацlеЮТа

органiзацiею обслуговування населення пiдприемствами торгiвлi з керiвниками

й;;;;.;; ро. ".io"b""u робота щодо утримання прилеглих територiй в

н€шежному санlтарному стан1,

встановлено:
п.б) 4) Режими роботи пiдприсмств, установ .та органiзацiй сфери

обслуговування у 2Оi-l рочi не затверджуваJIися через вiдсутнiсть потреби,
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п.б) 5) облiк житлового фонду не ведеться у зв'язку з його вiдсутнiстю у

*оrу"-iнiй власностi територiальноi громади сiльськоi ради,

п.б) б) Що сiльськоi Ради не зверт€UIись громадяни щодо надання 1м

безоплатного житла або за доступну для них плату,

п.б) 7) У зв'язку з вiдсутнiстю житлового фонду на балансi пiдприсмств,

установ та органiзацй, розташованих на територii сiльськоТ ради, квартирний

облiк на цих пiдприсмствах не ведеться,

п.б) 8) Будинки державних та комунальних органiзачiй на територ1l

сiльськоi ради вiдсутнi.
п.б) 9) У зв'язку з вiдсутнiстю нежитлових

уються об'скти нерухомого майна, якi

а саме:
сiльськоi ради та ФАП в с, Вiнницькi

Iвани); 
^ /- лтЕ!i,,,lтlтILил-

_ об'ектiв закпадiв освiти та культури - 3 (будiвля колиurньот Вiнницько

IBaHiBcbKoi загальноосвiтньоТ школи I-II ступенiв, сiльський будинок культури

с. Вiнницькi Iвани та булiвля колишнього iHTepHaTy не працюс, знаходиться в

незадовiльному cTaHi ).

п.б) 11) Забезпечення службовиrч ур"*iщеннями ,,Щержавноi служби

спецiального зв'язку та захисту'i"форrачii УкраТни сiльська рада не здiйснюе,

оскiльки цiеi служби в районi немас,

п.б) |2) Ведення державного ре€стру

обласному piBHi. Громадяни не зверталися до

полiпшення житлових умов,

примiщень на територiТ

громадян призупинено на

сiльськоi ради з питання

Стаття 31. Повноваження у галузi бупiвництва,

встановлено:
п--.оц) вИповiдно до Закону Украiни "Про регулювання

дiяльностi" мiсцевi Ради не беруть участь у прийняттi в

закiнчених будiвництвом об' cKTiB,

п.б) 2) Вiдповiдно до Положення про MicT б_улiвний кадастр,

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 25 травня 2011 рощу

Ns559, мiстобулiвний кадастр ведеться уповноваженими органами

мiстобуЛування та архiтектури, якi можуть утворювати для цього служби

мiстобулiвного кадастру _z_^^__^_..
йiстобулiвний кадастр створений i ведеться на обласному рlвн1,

п.б) З) На територii сiльс"*Ьi рuд, не зафiксовано випадкiв будiвництва,

що проводиться з порушеннJIм ,i"rЪбулiвноТ документацi i проектiв, а також

,о*. ru.rодiяти шкоди навколишньому природному середовищу,

п.б) 4) На територii сiльськоi Ради булинки та споруди, що можуть

зазнати впливу небезпечних природ"r* i техногенних явищ вiдсутнi,

п.б) 5) il територii .сiльськоТ ради е пам'ятник, який постiйно

утримусться в нЕtIIежному стан1,

мiстобулiвноТ
експлуатацiю



{ ')тобудування до
п.б) 6) Звернень вiд громадян щодо спорiв з питань Mlc

сiльськоi ради не надходило,

Стаття 32, Повноваження у сферi освiти, охорони здоров'я, кульryри,

фiзкульryри i спорту

ди вiдсутнi заклади освiти, .Щiтям, якi

li ради забезпечено доступнiсть i

двii до Богодухiвського лiцею Nq3 та

кз (БогодухIвськА зАгАльноосвIТНrI ШКОЛА) I-III СТУПеНiВ Jф2).

навчання i виховання школярiв здiйснюсться державною мовою.

На територii сiльськоi Ради ,ru*од"r"." фельдшерський пункт, який

пiдпорядпо"u""й дзпсМ м. Богодухiв, Населення, яке обслуговусться

ФП скла дае 226 осiб, з них дiтей - l'7 ,

медичну допомогу у Фп надае середнiй медичний працiвник та молодша

медична ...rpu.' Графiк робот" .ппuд"""й ,? узгоджений з сiльською радою

таким чином, ,цоо,"-канцi сiл мали можливiсть отримати медичну допомогу в

зручний для них час.
РекоменДовано: 

fiлтlлотттАIJIJ технiчноi бази
запланувати заходи щодо покращення матерlапьно-

навч€шьних закладiв шляхом наданн".у6"."чiй вiдповiдно до потреб,

встановлено:
n"opl Сiпьсъкою радою проводиться достатня робота щодо створення

необхiдних умов дJuI виховання дir.й, пiдлiткiв та молодi, розвитку iх фiзичних

ТароЗУМоВихздiбностей,продУктивноi''РuТУчнiвськоТмолоДiЗамiсцем
проживанн". Hu територii,iп"J,i ради oi, е,"1l111i::1",:::,"111 jТ::::::
будинок культури, працю ть гуртки художfiьоi самодiялльнзili: а саме: дитячии

театраJIъний, танцо"-""ий, "окал""йи 
<Сонечко>, дозвiльний 1лlб 1Мрiя>,

ЩiтИ системаТичнО зшIучаються до проведення свят та тематичних вечорlв,

Також сiлъсъкою радою проводиться наJIежна робота з..розвитку фiзичноТ

культури i спорту' робо" з молоддю' На територii сiльськоi Ради

зареестровано та проживас 30 чоловiк молодi, Функцiонус аматорська

футбольна команда, розташоване футбольне поле, волейбольний та

баскетбольний майданчики,
Рекомендовано:
вжити заходiв щодо залг{ення бiльшот кiлькостi дiтей, якi проживають

на територii сiльськоi ради, до позаrlrкlльного виховання, занять фiзичною

культурою i спортом шляхом органiзачii спортивно-масовоi, патрiотичноТ

роботи.
п.б) 3) Пiльгова категорiя населення забезпечусться

засобамиВМежахвиДiлено.обюд*етУ.ХворiнаЦУкРовийДiабет'
хворобУ, астмУ, <Чорнобильцi> та oнKoxBopi забезпечуються

засобами за рахунок бюджету,

лiкарськими
гiпертонiчну
лiкарськими
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п.б) 4) Всього на територii сiльськот ради проживас 26 дiтей дошкiльного

та 50 дiтей шкiльного BiKy. Розпорядженням сiльського голови вiд 09 червrUI

20:-7 рокУ J\b09 проведенО закрiплення мiкрорайону обслуговування

с. Вiнницькi Iвани.
У наявностi е списки дiтей на 20172018 навчuLльний piK, затвердженi

сiльським головою.
Рекомендовано:
Ор.*Ъуй" роботу щодо охоплення бiльшоI кiлькостt дlтеи

дошкiльною освiтою.

встановлено:
Роцi постlино велася вiдповiднап.б) 5) У 20[6120|7 навчальному роцt постlино велася вlлrruБlлп,

iнформачiйна робо а щодо наявностi вакансiй та попиту на робочу силу в селi,

Рекомендовано:
Продовжити проведення

проживають на територii сiльськоI ради,

Встановлено: . f _:_л_ч

п.б) б) Н-а територii сiльськоi ради дiс бiблiотека-фiлiя, Щля дiтей

дошкiльного та молодшого шкiльного BiKy здiйснено передплату на журн€Lли та

гЕlзети (<.Щолонька>, <Зайчик)), <Журавлик>, <<Дбетка козак>) за кошти з iнших

д*.р.п, "a заборонених .u*о"одuЪством. Проводяться тематичнi виставки

лiтератур",,.rчrЙчнi заходи iз залученням школярiв,

рекомендовано:
продовжити здiйснення передп Iати на журнали та газети для дlтеи

молодшОго та середньОго шкiльНого BiKY вiдповiдно до iHTepeciB,

Встановлено: _

"б) 7) -ОрГанiзована робота щодо запобiгання бездоглядност1

неповнолiтнiх, u .ur., спiльно зiспужбою у справах дiтей районноi державноТ

о виявлення дiтей, якi бродяжать та

i*y служби у справах дiтей районноТ
ть дiти, якi опинились у складних

життевих обставинах.
При сiльськiй радi створена

працюе згiдно з затвердженим

щоквартutльно.
рекомендовано:

профорiентацiйноi роботи серед дlтей, якt

громадська комiсiя у справах дiтей, яка

ппЪ"опл роботи i проводить засiдання

та безпритульних дiтей на територl1

у справах дiтей районноТ державноi
У разi виявлення бездоглядних

сiльськоi ради повiдомляти службу
адмiнiстрачii.

Встановлено: 
i сапепньоТ ocBi ", сiльськоi ради

"^оlвlъклаДiвЗаГzшЬноiсередньоТосвiтИНаТериТор1l:немас. Разом з тим, у 2017 рочi видiлено 12,5 тис,грн, на харчування дlтеи, якl

навчаються у Богодухiвському лiцет Nsj_ та кз (БОГОдухIвсъкд

здгдJьноосвIтнrI школд I_III ступЕнIв Jф2), дл" забезпечення



IBaHiBcbKoi сiльськоi ради.
Рекомендовано:
1. У разi набуття дитиною статусу сироти

пiклування вжити заходiв щодо влаштування

7

харчуванням у 2018 роцi учнiв 1-4 класiв (без пiльгового контингенту), якi

проживають на територii сiльськоi Ради та навчаються у вищезазначених

закладах загаJIьноi середньоi освiти видiлено 24,480 тис,грн,

з територii сiльськоi Ради жодна дитина не перебувас у державних

дитячих закJIадах. е особа з числа дiтей-сирiт, Соловей Iгор Днатолiйович,

1б квiтня tgg| року народження, походженням з територii Вiнницько-

чи позбавленоi батькiвського

дiтей до сiмейних форпл

виховання.
2. Забезпечити у под€Lльшому харчування дiтей у закладах заг€Lпьноl

середньоТ освiти шляхом наданнrI цiльовоi субвенчii.

встановлено:
п.б) 9) Hu ,.p"Topii сiльськоi Ради працюс Вiнницько-Iванiвський

сiльський будинок культури та Вiнницько-Iванiвська сiльська бiблiотека-фiлiя.

у межах наданих повноважень на територii сiльськот ради закладами культури

забезпечено безкОштовне користуВurr"" бiбпiо"'ним фонДоМ, участь у роботi

клубних формувань та соцiокультурних захолах,

На територii сiльськоТ Ьuд" € футбольне поле та спортивний

майданчик для дiтей. За рахунок власних коштiв спецiального фонду

встановлено спортивну площадку та надвiрний тенiсний стiл.

РекоменДовано: 
.*,i,,пдтltlq лляте оi бази закладiв1. Вжити заходiв щодо змiцнення матерlzшьно-технlчн

кYльтYDи.--J -- J L, 
i. Продовжити роботу щодо знаходження можливост1 для встановлення

нових д"r"""* iгрових та спортивних майданчикiв на територii громади,

встановлено:
п.б) 10) На територii сiльськоi ради знаходиться пам'ятки icTopii

братська могила та паЙ'ятний знак односельцям, якi загинули u рlп"_l_Ч_,_л
Проведено поточнi ремонти пам'яток, упорядковано прилеглу територlю,

На територii сiльськоi ради знаходяться пам'ятки археологii, якi пройшли

iнвентаризацiю.
рекомендовано:
Пiд'р"'УВатиВн€шежноМУсТанiпам'яткиiсторii.

стаття 33. Повноваження у сферi регулювання земельних вlдносин

та охорони навколишнього природного середовища,

п.б) б) у 2017 роцi на територii сiльськоТ ради надзвичайнi ситуацii не

зафiксованi.
рекомендовано:
т. Пролоu*"r" роботу консультацiйного пункту з навчання населення

дiям у надзвичайних ситуацiях,



8
2. Продовжити роботу щодо внесення змiн до договорiв оренди

земельних дiлянок водного фонду з питання пiдвищення персональноТ

вiдповiдатtьностi орендарiв за створення умов безпечного перебування

громадян на орендованих водоймах .tu б.arr.,rноi експлуатацii гiдротехнiчних

споруд.
3. Забезпечити виконання ст. 19 Кодексу цивiльного захисту,

п.б) 7) Сiльською радою укладений _цоговiр 
з Кп кГосподар> для

захоронення твердих побутових вiдходiв. Контейнери для збору твердих

побуrо""х вiдходiв сiльськоi ради не встановленi,

п.б 7-1) Hu ,.р"rорii сiльськоi ради вiдсутнi суб'екти пiдприемницькоТ

дiяльностi у сферi поводження з вlдходами,

п.Ф ir) В сiльськiй радi iнформачiйно-аналiтична система

доступу до екологiчнот iнформачii не створена у зв'язку з

".оо*iд"ого 
фiнансування на придбання вiдповiднот технiки ,га

забезпеченrrя.
п.б)l2)CiльськoюpaДoюЗД1иснЮeTЬсякUHrРUJrDJсlAvлvу/r\gд

юридичними та фiзичними особами вимог у сферi повноваження з побутовими

та виробничими вiдходами,

стаття 34. Повноваження у сферi соцiального захисту населення

встановлено:
п.б) 1) Представники сiльськоi Ради брали участь у розробцi Програми

полiпшення стану безпеки i умов працi та виробничого середовищ?, о також

ПрограмИ зайнятостi населеннЯ БогодухiвськогО району, Сiльською радою

вiдповiдНi програми не розроблялися, пI тання про iх розроблення на засiдання

ради не виносилося, рiшення не приl " 
п.б) 2) Забезпечуеться здiйсн "* iii:ai:

щодо полiпшен"" *"rпових i матерl€ш , 
".^,:,:111:j

вiйни та працi, реабiлiтованиХ ГРОМ _j_:'ff:]:'
вiйськовослужбо"цiu, сiмей, якi втрат них сlмеи,

громадян похилого "i*y, 
якi потребують обслуговування вдома, до влаштування

u буд""пи iнвалiдiв громадян, якi мають потребу 
" "_оYJлу 2о|6-2о:_7 роках наJIежни д чином органiзовано роботу щодо

включення громадян, що мешкають на територiI сiльськоi ,ради, до единого

державного автоматизованого ресстру пiльiовикiв, На 100 % складений ресстр

BeTepaHiB вiйни та працi, 
".r.'pu"iu 

ъiи."*овоТ служби та органiв внутрiшнiх

справ, громадян, "*i 
,rо.rрu*дuп" внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи та

ресстр осiб, якi мають право на пiльги за соцiальною ознакою, Проводиться

робота щодо включення до реестру iнформацii iнших категорiй, згiдно з

законами украiни <про статусъеrерu"iв вiйни гарантiт iх Соцrального Захисту)'

<ПрО соцiальНий захйСт дiтей вiйни>, <Про бiблiотеки i бiблiотечну справу)),

<Про ocBiTy>, кПро охорону дитинства>,
Пiльги з оплати житлово-комунаlrьних

100% вiд призначених.

забезпечення
вiдсутнiстю

програмного

iйснюсться контроль додержанням

послуг профiнансовано на
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За дiтьми-сиротами "га дiтьми, позбавленими батькiвського пiклування,

якi походятъ , ,airropiT сiльськоi ради та виховуються у сiм'ях громадян,

житло закрiплене.
за дитиною з числа позбавлених батькiвського пiклування у

встановленому порядку закрiплене житло (протокол вiд 19 лютого 2008 року

Jф1)
п.б) 3) пiльги вiдповiдно до закону украiни кпро охорону дитинствa)) по

сiльськiй Радi призначено 5 багатодiтним сiм'ям, ,,Щержавну соцiальну

допомогУ, пов'язану з охороноЮ материнства i дитинства, отримув€tли 31 сiм'я,

n.O) Д) Вiдповiдно до чинного законодавства по сiльськiй радi допомога

на дiтей, над якими встановлено опiку, у 20I6-20t7 роках не призначаJIася,

У сiльсЬкiй радi складенi ..r".*" сирiт-дiтей, З територii сiльськоi ради

походить одна особа з числа дитини-сироти,
у раз ною розпорядженням голови раионно1

державноi я сiльськiй радi необхiдно вирiшити

питання за ьською радою надаються довiдки про

склад сiм'i особам, якi збирають документи щодо взяття iх на облiк як опiкуна

(пiклувальника).
п.б) 5) Подання,

допомоги громадянам,

отримув€tли.
п.б) 9) На територii сiльськоi ради

яких З мають колективнi договори,

вiдповiдно до законодавства, на отримання одноразовоi

якi постраждаJIи вiд стихiйного лиха у 2016-2017 роках

не проводилось. . .:

п.б) б) У 2о:16-2о::| роках на територiТ ci ьськоТ ради налlчувався

одиН дорослиЙ постражД алий внаслiдок на чдЕс. Вiдповiдно до Закону

Украiни <Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждuUIи внаслiдок

чорнобильськоi катастрофи пiльгами не користувався,

Для оздоровлення громадян, постражд€ших внаслiдок ЧорнобильськоI

катастрофи у 2о16-2017 роках путiвки не отримував,

".oj 
zj З метою сприrIння зайнятостi безробiтних надасться право участ1 у

громадських роботах iu iнших роботах тимчасового характеру, Протягом

2Ot6-2O|7 poKiB такими видами poOi' охоплено 4 особи та використано коштiв

на суму 8,6, тис.гРн., у тому числi коштiв, передбачених мiсцевим бюджетом -

4,З тис.грн., коштiв Фонду заг€шьнообов'язкового державного соцiального

.rрu*у"uння Украiни на випадок безробiття - 4,3 тис,грн,

п.б) 8) у 2о:16_2о17 роках травмованих осiб на територiт сiльськот ради не

було. Bci колективнi договори на пiдприсмствах Mi тять в роздiлi "Охорона

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

(100% до потрiбного).
у шкiдливих умовах на неатестованих робочих мiсцях робiтники не

працюють.
Професiйних захворювань не зареестровано,

,.Щозвiл на початок робЙ "r+ територiального управлiння

,щержнаглядохоронпрацi Украiнй в Харкiвськiй областi пiдприемства не

заре€стровано 10 юридичних осiб, з

що вiдповiдають вимогам чинного
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законодавства i зареестрованi в управлiннiл соцiального захисту населення

районноi державноi адмiнiстрацii. ilрЪ.,";оna 2016-2017 poKiB трудовi спори не

розглядztлися' t'oi допомоги особам, якi здiйснюють догляд за
п.б) 10) Виплати щомlсячноl лoIlUМ',, -,":-]-,---, :^;;;;,. .,.,r,^,"бrпотт

самотнiми громадянами i якi за висновком медичних закладiв потребують

постiйного стороннього догляду, проводяться у встановленому законодавством

ПОРЯДКУ'помога 
малозабезпеченiй особi, яка :::_ri:",_,,:::" 

з iHBarriдoM

I чИ II групИ внаслiдок lсихiчного розладу, який за висновком лiкарськоТ

KoMicii медичного закладу поrр"буе постiйного стороннъого догляду не

признач€лiiurr.uчr.rо 
фiзичним особам, якi надають Соцiальнi Послуги'

користув аJ|ися З особи. I{ омпенсацiя непрацюючiй працездатнiй особi, яка

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

BiKy, 
iъ]111 ;ilН;о"" до пункту з.статтi 50 Закону УКРаiНИ <ПРО ЗаЙНЯТiСТЬ

населення)) до районного центру зайнятостi пiдприсмствами, установами та

органiзацiями ycix форм власностi надасться звiт^зпн про попит на робочу

силУ(вакансii).КонтрольЗанаДанняМзвiтностi"::|"л".-"'1:ься.IнфорМУВанIUI
населення про потребу пiдприемств, установ та органiзацiй ycix ф:рi_"чностi

Упрацiвниках^здiйснюеТЬсяшляхоМПоДанняслУжбизайнятостtЗ
використанням "мобiльного центру зайнятостi". t,тiт]]:."мобiльного центру

профорiснтацir' (причепiв). У районному,l.::pi зайнятостi розмiщенi стенди з

картками вакансiй, в яких вказуютЬся вiльнi робочi *Ф'_, 
--

проводиться здiйснення контролю. за поданням вiдповiдно до закону

пiдприемствами, установами та органiзацiями ":i" ф:|-Yл::?,"о"i вiдомостей

про "u"""i.r"- 
bin"rr* робочих мiсць (посаф, 

_"_Y,l1т,,,т1,." 
iнформуван}UI

населення про потребу пiдприсмств, установ та органiзацiй ycix форм власностi

У праUiвниках' 1 . ^^1- __л--:л кяпттппеIJIJý n(
П.б)lz)Протягом2О|6-2о|,7рокiвбронюванняробочихМlсцьДЛя

соцiально незахищених верств населенн" ", "роuодилось, 
Закон Украiни <про

зайнятiсть насепення) доручае роботодавцям самостiйн:,ч,р*овувати квоту,

професiйrу rriо.оrовку ойб" з обмеженою працездатнiстю не проходили,

п.б) 14) згiдно iз законодавством здiйснюються заходи соцlаJIьного

патронажу *ьоо осiб, якi вiдбувал" по*uрu"ня у видi обмеження волi або

позбавлення волi напевний строк, __^а__ ^:_
п.Ф rSi й,.р"rорii сiльськоi ради бездомнi особи вiдсутнi,

п.б) 1б) сiльською радою вживаються вiдповiднi заходи, спрямован1 на

запобiгання бездомностi осiб,

РекоменДовано: 
^",t,oTTiT ,,, cotTi '- сферi, контроль за

Г здiи"Б** аналiз. ситуаuiТ у сочiально-трудо"," ,iPjIi;XЖ
сТаноМУкJIаДанняТа.анаJIlЗсТанУВиконанняУМоВколекТиВнихДоГоВорlВ
пiдприсмствами, органiзацiями та установами,

2. Пiдвищувати середнiй piBeHb заробiтноi плати та контролювати

своечаснiстъ i] виплати,



З. У 2018 роцi в

заходи з охорони працi.

,l"|

колективних договорах розробити HoBi комплекснi

4. Проводити бiльш активну

сiльськоi ради щодо зЕLлучення сiмей
роз'яснюваJIьну роботу на територ11

до оформлення субсидiй та державних

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

наДання пiльг З оПлаТИ жИТлоВо-коМУнаJIЬних ПосЛУГ 
'.u 

ВиПЛати готiвкою

BapTocTi твердого а також iнвалiдами стосовно

забезпечення проте и та засобами реабiлiтачii,

6. надавати бюджету на вiдшкодування

перевiзникам втрат вiд перевезення пiльгового контингенту села,

встановлено:
г. zl Прачiвникам культури пiльги не надаються, оскiльки звернень щодо

надання пiльг вiд працiвникiв не надходило,

Медичнi прЪцiвн"к", якi вий цли на пенсiю, мають встановлен1

законодавством пiльги на комунальнi послуги,

Рекомендовано:
розглянути, при наявностi коштiв у мiсцевому бюджетi, можливiсть

надання працьникам культури пiльг, встановлених законодавством,

Стаття 35. Повноваження в галузi зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

п.1) дньо не межуе з iноземними кратнами, тому

мешканця ади .не . 
провоо",u_:]---?зnl1:i1л]:"з:--1"

ринках'асУмiжнiйПрИкорДоннiйТериТорllсУсlДнlх
краiн' 

o^"-^^iT "i",.nrTrnT пАпивiпсчтнi i зборiв, Г[патежi
п.2) На територii сiльськот ради вiдсутнiй орган доходlв

до бюджету суб,екти господарювання i населення здiйснюють до

слобожанськоi одпr гу дФс iкратни в харкiвськiй областi, з метою

сприяння fi дiяльностi сiльсъкою радою проводяться систематичнi звiрки ЩоДо

надходжень податкiв вiд використання земель. IЩороку до 01 липня

працiвниками сiльськоi Ради здйснюсться подворовий обхiд iз вру{енням

податкових повiдоrп.""-рiшень на сплату земельного податку громадянами,

KpiM того' до 01 травня проводиТься звiрка щодо змiн в базi землекористувачiв

та наданИх пlльг' 
f,i4r, ттrtЕlIrоR2жеЕ rцiй мiжнароднихп.3) Сiльська рада не мас повноважень щодо реа,гIlз€

зобов'язань Украiни.

Стаття3б.ПовноВаженняВгаЛуЗiоборонноiроботи

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

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

ведення вiйськового облiку .rp".ourr"KiB i вiйськовозобов'язаних" та Iнструкuii

з органiзацiт ведення вiйсь*о"о.о облiку вiйськовозобов'язаних i призовникiв в

органах мiсцевого самоврядування, на пiдприемствах, в установах, органiзацiях
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i навчаЛьниХ закJIадаХ, затверДженоТ наказом MiHicTpa оборони Украiни

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

вiйськовозобов'язаних i призовникiв.
вiдповiдztльним за ведення вiйськового облiку вiйськовозобов'язаних та

np"ro""rKiB розпорядженням сiльського голови вiд 10 лютого 2017 року

,lчsо-к призначеrо .Ъпр.rаря сiльськоi ради Гриненко 0.I.

На день .r.р."iр*r вiдповiднi облiковi форми ведуться, Планування

вiйськово-облiковоi роботи на pik здiйснене, проте несвоечасно уточнюються

термiни проведення заходiв. . ___л._. _:__ __...,..

Списки юнакiв, якi пiдлягають приписцi до призовноi дiльницi

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

MicbKo*y вiйськЬому KoMicapiary у листопадi 2016 РокУ, звiрка списку

призовникiв проведена у лютому 2017 року,
у 2017 роцi до призовноi дiльницi Богодухiвського району приписано

2 юнака сiльськоi ради, 2000 року народження,

Восени 2uбiц-7-рокiв "u 
.rро*ову вiйськову службу до Збройних Сил

украiни не вiдправлено жодного призовника, ову

вiйЪькову службу до Збройних Сил Украiни вiд

В сiльськЙ радi проводиться робота з на

вiйськову службу з контрактом,
У примiщЬннi розмiщено iнформацiю - витяг iз Закону

украiни "про вiйськ i вiйськову службу", провила вiйськового

облiку, обов'язки 'язаних i призовникiв, матерiали щодо

контрактноi служби.
рекомендовано:
Провести повторне вивчення постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiд О7 грудня 2о:16 року ]ф921 та продовжити роз'яснюв€UIьну роботу з

потенцiйними кандидатами на вiйськову службу за контрактом та вiйськову

строкову службу.

Встановлено: э .

"^Ol 
Zl Бр-онювання робочих мiсць для вiйськовозобов'язаних в сlльськlи

радi проводиться.
рекомендовано:
За необХц"""' провестИ уточненНя спискУ заброньОваниХ робочих мiсць

для вiйськовозобов'язаних сiлъськоi ради,

Встановлено: :

"юхl .щокументи на особливий перiод в сiльськiй радi вiдпрацьованl,

уточнення спискiв вiйськовозобов'язаних та призовникiв, документiв на

особливий перiод проводилося в Богодухiвському об'еднаному вiйськовому

KoMicapiaTi у липнi 2О116 та березнi 2017 poKiB,

рекомендовано:
Уточнити склад адмiнiстрацiТ пункту збору

перiод.

сiльськоТ ради на особливий
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встановлено:

""ol 
дl На територii сiльськоi Ради вiйськових частин, установ,

навчальних закJIадiв Збройних Сил Украiни немас,

п.б)8)ЗахоДзпатрiоТиЧноГоВихоВаннянаселення

пройшла книжкова виставка, присвячена

контингенту вiйськ з .ЩемократичноТ
книжкова виставка присвячена дню

проводяться своечасно, але потребують вдоскон€rлення,

вiйськово-патрiотичне виховання населення здiйснювалось шляхом

зzшучення населення, в тому числi й молодi, до участi у

вiдзначеннi рiчничi Збройних Сил Украiни, Дня

зустрiчей з BeTepaнur" "iй"и, 
воiнами-iнтернацiоналiст

Сил Украiни, rIасниками АТО,
Улютому 2О117 року у бiблiотечi

28-iй рiчницi виведення обмеженого

Республiки Афганiстан, у березнi

спланован1 та

Рекомендовано:
Вдосконалити роботу щодо

шляхом органiзацii з стрiчей iз

учасниками АТО.

народжеНня Тr,Шевченка, 
Z п^птr.пёно vnc нагоди до .ЩняУ TpaBHi 2О16-20|7 роках проведено урочист1 заходи з

перемоги У другiй свiтовiй вiйнi, органiзованi зустрiчi населення з ветеранами

вiйни.

вiйськово-патрiотичного виховання населення

ветеранами вiйни, працi, вiйськовоi служби та

CTaTTi 38. Повноваження щодо забезпечення законностl,

правопоРяДкУl охорони прав, свобод i законних iHTepeciB громадян

встановлено:
п.б) 1) вiдповiдно до cTaTTi 40 конституцiт украIни yci маютъ право

направляти iндивiдушlьнi чи колективнi письмовi звернення або особисто

звертатися до op.u"i" державноI влади, органiв мiсцевого самоврядування та

посадови21 i .пужбових Ьсiб цих органiв, що зобов'язанi розглянути i дати
ом строк.
ернення громадян>, <Про мiсцевi

Украiни вiд 07 лютого 2008 року
забезпечення реалiзачii та гарантування

конституцiйного права на звернення до органiв державноi влади та органiв

мiсцевого самоврядування), постановою Кабiнету MiHicTpiB вiд 14 квiтня

1997 року JФЗ48 uГiро затверцження I".:ryiliT з дiловодства за зверненнями

громадян в органах державноi влади i мiсцевого самоврядування, об'сднаннях

громадян, на пiдприсмствах, в установах, органiзацiях незаJIежно вiд форм

власностi, в засобах MacoBoi iнффмацii) (д-i- Iнструкцiя) здiйснено перевiрку

делегованих повноважень 
- 

органiв .виконавчоi влади, визначених

пiдпунктом 1 пункту б) частини 1 cTaTTi 38 закону укратни <про мiсцеве

самоврядування в YKpaiHi> (зi змiнами),
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обов'язки по веденню дiловодства за зверненнями громадян покладенi на

секретаря сiпьсъкоi Ради Гриненко o.I. (розпорядження сiльського голови

вiд 20 серпня 201З року Nч28-к), 
,____:_9_

впроваджена журнальна форма реестрацii пропозицiй, заяв i скарг та

облiку особистого прийому громадян, t, ,n-,6 пгrrт.
Так, в *y|r-i р...rрЙii пропозицiа заяв i скарг громадян у 2016 рочt

заресстровано 92 звернення, проrЪ.оnn 2оt7 року на день перевiрки надiйшло

9i ,".рr."". Найбiльше у своiх зверненнях. громадяни порушують питання

u.рuр"ьi полiтики i земельних вiдносин та соцiального захисту,

розроблено та затверджено графiк особистого прийому громадян на

2oI7 piK (розПорядженНя сiпьсьКо.о .опОви вiД 31 грулня 2016 року N38-к),

яким визначенi'.rр"йоrнi днi та години. Графiк виiзного прийому громадян

головою сiльськоii Ради на 2018 pik затверджений (розпорядження сiльського

голови вiд 29 грудня 2о:-7 ро*у Nча3-к). Графiк прийому розмiщений на

видному мiсцi для ознайомлення з ним населення,

ведеться iндексацiя звернень, пiсля виконання Bci звернення 1з

матерiалами розгJUIду "мiщуют"ся 
в м'яку обкладинку кожне, як це i

передбачено Iнструкцiсю, F ,__ jл лллл.,аттт
проводиться щоквартальний аналiз роботи iз зверненнями громадян 1з

застосуванням Класифiкатора звернень громадян, затвердженого постановою

KuOir.rY MiHicTpiB Уфаiн"Ъiд 24 вересня 2008 рокУ Ns858' 
тrd плл лл6.,.гrr .

На засiданнi сесiй сiльськоi ради розглядалися питання про роботу tз

зверненнями громадян: <Про пiд.уr*" р-оботи iз зверненнями громадян, якi

надiйшли до сiльськоi ради у zбrc роцi) (рiшення x_cecii УII скликання

в\д 2З грудня 2о1,6 року :тэiя-чtt1, ,,Про пiдсумки роботи iз зверненнями

громадян, Що надiйшли до сiльськоТ Ради за I квартал 2017 рокр (рiшення

XIII ceciT уII скликання вiд 09 червн я 2О1'7 року N986-YII),

Вiдповiдпо оо IнструкцiТ рiшення про зняття з контролю чи продовження

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

якi прийнялИ рiшення про взяття ix на *o,"pbn"-, -: :r."зкiй радi на Bcix

зверненнях е вiдповiдна резолюцiя про подовження чи закiнчення контролю,

рекомендовано: 
закону украiни <про звернення

1. Неухильно дотримуватись вимог :

громадян> (зi змiнами), 
-У**у 

Президенlа УкRаili :]1-,ч,jо,о,о 
2008 року

]ф109 кПо першо.r.р.о"i ,u"од" щодо забезпечення nealri1l1ii та гарантування

конституцiйного права на звернення до органiв державноi влади та органiв

мiсцевого .u*oup"oy"u""">,. IнЪтрукцii з дiловодства за зверненнями громадян

в органах державноi влади i мiсцевого самоврядування, об.'сднаннях громадян,

на пiдприемствах, в установах, органiзацiях незЕuIежно вiд форм власностl, в

засобаХ MacoBoi iнформацii, iur".рл*.rrоi постановою Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд 14 квiтня |997 року Ns348,

2. Здiйснювати контроль (у межах

зверненнями громадян на пlдприсмствах,
cBoef компетенцii) за станом роботи зi

в установах та органiзацiях незалежно
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вiд форм власностi, якi знаходяться на територii сiльськоI ради, та за

результатами даноi роботи видавати вiдповiднi довiдки,

Встановлено: 7

".ol 
зl сiльською радою прово циться певна робота з органlзацll та

в 2016,20117 роках сiльською радою
заходи з нагоди державних свят,

16-2017 роках проведено 19 сходок

600 чоловiк. При проведеннi даних

заходiв порушень громадського порядку не було, сiльською радою забезпечено

ix органiзоване ,rроЪ.о."ня. Сiльсйu рuлu TicHo й конструктивно спiвпрацюе з

районною .роruоa"кою органiзацiсю^ BeTepaHiB локальних вiйн "Сднiсть" та

районною органiзацiсю BeTepaHiB УкраТни

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

жень сiльського голови щодо
в, походiв, демонстрачiй тощо за

,ромадських органiзацiй,

2. Забезпечити надання до вiддiлу органiзацiйнот роботи та

документаJIьного забезпечення апарату районноi державноi адмiнiстраuii

iнформачii про заходи, якi проводяться на територii сiльськоI ради, для ix

под€LльшогО висвiтлення "u офiцiйному веб-сайтi районноi державноi

адмiнiстрацii з метою iнформування мешканцiв району про життедiяльнiсть

територiальноi громади,

встановлено:
п.б) З-t1 Необхiдностi у погодженнi проекту,_:]uny проведення

пот ' присутностi цивiльного населення за

УчакраiнинебУлочереЗТхвiдсУтнiсть.VII скликання сiльськоТ ради

вiдсТВореноадмiнiстраТиВнУкомiсiюта
виз оження, За звiтний перiод розглянуто

6 протоколiв засiдань адмiнiстративноi koMiciT. Затверджений план роботи

адмiнiстративноi koMicii на zbrB pik та комiсiю з питань боротьби зi

злочиннiстЮ визначено if склад, затверджено Положення, За звiтний перiод

засiдань KoMicii з питань

Затверджений план роботи ком
Сiльська рада постiйно

ГУ НП в Харкiвськiй областi в н

правопорядку, громадськоi безпеки,
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Рекомендовано:
IЩокварт€IJIЬнорозгляДаТиПиТаНнязпрофiлакТикипраВопорУшенЬта

громадського порядку на територii сiльськоi ради,

Встановлено: -_-:-л л-.-:_ .,,,-iпLUлгл стянч vсстрацiю aKTiB цивiльного стану у

..iiбi. В неробочий час 
.сейф

/п до бланкiв свiдоцтв мас тlльки

ro примiщення, де зберiгаються бланки

свiдоцтв, зовнiшньо обладнане метаJIевими гратами, Сейф прикрiплений до

пiдлоги, сигналiзацiя вiдсутня, !

Bci книг" БОпiпу бланкiв свiдоцтв мають заголовнi та титульн1 аркуш1,

прошитi, аркушi пронумерованi, Про загальн1 i,j111:::, ,T:,-iB 
у книзi на

"iyrpi-""ory 
боцi Ъбкладенки зроблений засвiдчувальний напис,

ВкНиГахоблiкУбланкiвсвiДоцтвПронароДження'сМертЬ'шлюб
)годухiвського райЬнного вiддiлу 

1,р*1,":,:'
ловного територiаrrьного управлlннJI

BaHi в день iх отримання, Виправлення

иноких випадках наJIежним чином не

радi заJIишки бланкiв свiдоцтв про

ого стану народження не мас

про шлюб - не мас,

HbcTi частина друга cTaTTi 12 Закону

УкраТни кПро державну реестраuiю aKTiB цивiльного стану) вiд 01 липн,I

2010 року Nszзqd-и. у iiльсiкiИ радi програма ,Щержавного ресстру aKTiB

цивiльного стану гРОМаДЯН r. u"u""";'*;1;"};ТЖ"ff#ffi:Х;

авно1
iKy i
aKTiB

:ня, який
]авного р

громадян; Iнструкцiею про ведення звiтностi

aKTiB цивiльного стану; Iнструкцiсю з дiЛОВОДСТВа У ВiДДiЛаХ РеССТРаЦ11 aKTlB

цивiльного стану районних, 
-районних 

у MicTax, мiських (MicT обласного

значення1 yrpauni"" о.r"цii, якi знаходяться в контрольному cTaHi,

в роботi Правил державноi реестрацiТ aKTiB цивiльного

сТанУДкУВеДенняоблiкУтазвiтно.'i.'роВикорисТаннябланкiв
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вну реестрацiю akTiB цивiльного стану, а також ix

з дiловодaъuч У вiддiлах реестрацii akTiB цивiльного стану

Умiстах,мiських(мiстобласногоЗнаЧення)УпраВлlнЬ
юстицii.

Акт складено в одному примiрнику, що залишасться у володlннl

Богодухiвськоi ра йонноi державноi iстрачii.

,-В.В.ЗиряноваГолова робочоI групи

Заступник голови

робочоi групи

Секретар робочоi групи

Члени робочоi групи

Н.О.Явтушенко

Н.В.Блажко

.lJолошко

З.М.Галiлей

.В.Жижирiй

О.В.Кириченко

о.Ф.Ковальов

(О.Кожушко

В.Клочко

.Щ.В.Лобойко

Н.М.Макаренко

Т.М.Масалiтiна

В.о.Масюк

I.о.Повойко

.В.Прошутя

Л.Р.Пшенична

В.Рудичева

I.П.Телешенко


