
Щоповiдну записку про наданнrI методичноi та практичноi допомоги
Вiнницько-Iванiвськiй сiльськiй радi з питань органiзацii роботи щодо
здiйснення делегованих повноважень органiв виконавчоi влади, складену
вiдповiдно до розпорядження голови районноi державноI адмiнiстрацii
вiд 27 грудня 20lб року J\Ъ438 <Про надання методичноi та практичноi
допомоги органам мiсцевого самоврядування району з питань органiзацii
роботи щодо здiйснення делегованих повноважень органiв виконавчоi влади)),
надiслати Вiнницько-Iванiвському сiльському головi Голубничiй I.Д. для
вжиття вiдповiдних заходiв та полiпшення дiяльностi сiльськоТ ради в
подапьшому.

Iнформацiю про хiд виконання зауважень, висловлених у доповiднiй
записцi, надати районнiй державнiй адмiнiстрацii через вiддiл органiзацiйноi
роботи та документапьного забезпечення апарату районноi державноi
адмiнiстрацii до 20 лютого 2018 року.
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Щоповiдна записка
про надання методичноТ та практичноi допомоги

Вiнницько-Iванiвськiй сiльськiй ралi з питань органiзацiТ роботи щодо
здiйснення делегованих повноважень органiв виконавчоi влади

I. Органiзацiйнi питання

Сiльська рада свою роботу органiзовуе вiдповiдно до затверджених на
засiданнях сесii сiльськоi ради планiв роботи як перспективного (на piK), так i
квартЕLльних. ГIлани cTpyкTypoBaHi, вiдповiдають Рекомендацiям щодо
планування роботи в сiльських, селишних, мiськiй радах, розроблених апаратом
районноi державноi адмiнiстрацiТ. Сiльська рада планус також свою роботу на
мiсяць шляхом формування плану основних заходiв, до якого включаються
MacoBi заходи, що проводяться сiльською радою на територii.

Рiшення сiльськоi ради доводяться до вiдома населення через сходки
громадян за мiсцем проживання та розмiщуються на iнформачiйних стендах,
якi розташованi в примiщеннi сiльськоi ради i у мiсцях масового перебування
людей.

Рiшенням сiльськоi ради вiд 16 листопада 2015 року Jф4-YII (I сесiя
УII скликання) створено 5 комiсiй. На сьогоднiшнiй день працюють: KoMicii з

питань бюджету, соцiально-економiчного розвитку, комунаJIьноi власностi та

розвитку пiдприемництва, агропромислового комплексу, земельних вiдносин та
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екологii, з гуманiтарних питань та соцiального захисту населення,
адмiнiстративна та громадська комiсiя у справах дiтей. Матерiали про iх
дiяльнiсть наявнi.

Сiльська рада працюе вiдповiдно до Регламенту, затвердженого

рiшенням сiльськоi ради вiд 13 грудня 2010 року N9 14-YI (II сесiя
YI скликання).

I[. Органiзацiя контролю i перевiрки виконання

Обов'язки по роботi з контрольними документами покладенi на секретаря
сiльськоi ради Гриненко 0.I. (розпорядження сiльського голови вiд 10 сiчня
2011 року Jф4).

У 2017 роцi до сiльськоТ ради надiйшло 176 вхiдних документiв, з них 86 -
з районноi державноi адмiнiстрацiТ, а саме: розпоряджень голови районноi
державноi адмiнiстрацii |7, з них взято на контроль 2; доручень голови

районноi державноi адмiнiстрацii 10, з них взято на контроль 2; листiв простоi
кореспонденцii 59,з них взято на контроль 20.

У сiльськiй радi н€Lлагоджена i працю€ система постановки документiв на
контроль, контролю за ходом ix реалiзацii та зняття з контролю виконаних
документiв: у журналi вхiдноi кореспонденцii проставляються позначки про те,

що документ е контрольним, проставляються вiдомостi про виконаннrI
документу. Загалом, iнформацii з виконання контрольних документiв
надаються адресатам без порушення контрольних TepMiHiB. На самих
контрольних документах проставляються позначки про контроль.

Резолюцii сiльського голови конкретизованi та повнiстю вiдображають
завдання, мають дату накладення резолюцii.

Належним чином ведеться картотека контрольних документiв, яка
пiдтримуеться в акту€Lльному cTaHi.

На документи, що мають тривалий TepMiH виконання, заведенi папки
контролю. У 20l7 роцi таких папок заведено 7.

Позитивно слiд вiдмiтити розгляд на засiданнях сесiй сiльськоi ради
питань щодо органiзацii виконання розпорядчих документiв голови районноi
державноi адмiнiстрацii, як наслiдок, прийняття власних рiшень.

Питання роботи з контрольними документами на засiданнях сесiй
розглядаеться двiчi на piK.

Вибiркова перевiрка рiшень сiльськоi ради пок€вала, що рiшення мае
мету, встановлюе завдання, але не встановлю€ конкретних cTpoKiB ix
виконання, у свою чергу, вiдсутня остаточна дата iнформування про

реалiзацiю визначених завдань та зняття ii з контролю як виконанi.
Перевiрко, що здiйснюв€Llrась вiдповiдно до Методики проведення оцiнки

ефективностi здiйснення органами виконавчоi влади контролю за виконанням
завдань, визначених законами Украiни, постановами Верховноi Ради УкраIни,
актами i дорученнями Президента Украiни та Кабiнету MiHicTpiB Украiни,
затвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 18 травня 201,| року
М522, показаJIа, що бiльшiсть показникiв, викладених у данiй методицi, у
сiльськiй радi визначено позитивними.
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Виходячи iз вищевикладеного, органiзацiю контрольноi функцii у
сiльськiй радi слiд вважати ефективною.

III. Робота з кадрами

Кадрове дiловодство у сiльськiй радi веде секретар сiльськоi ради
Гриненко 0.I. (розпорядження сiльського голови про покладання обов'язкiв з

ведення кадрового дiловодства вiд 06 сiчня 2015 року.}{э5-к). Нею вжито
певних заходiв щодо усунення недолiкiв, якi мали мiсце у роботi з кадрами.

Yci посадовi особи сiльськоi ради пiдписали текст Присяги посадовоi
особи мiсцевого самоврядування, ознайомленi з текстом Попередження про
обмеження, iM присвоенi ранги посадових осiб мiсцевого самоврядування.
Особовi справи посадових осiб сiльради сформованi: заповненi особовi картки
П-2 ДС з автобiографiями, в наявностi копii дипломiв, рiшення сiльськоi ради,
розпорядження сiльського голови про призначення, про присвосння рангiв,
зробленi описи документiв тощо.

Штатний розпис працiвникiв сiльськоi ради з розшифровкою вiдображас
правильне встановлення надбавок за ранг, вислугу poKiB.

Змiст розпоряджень з кадрових питань в основному вiдповiда€ вимогам
чинного законодавства, розпорядження з кадрових питань згiдно з

номенклатурою справ дiляться на три частини: з особового складу, про надання

щорiчних вiдпусток та вiдпусток у зв'язку з навчанням, про наданнrI
короткострокових вiдряджень працiвникам.

Затверджено Колективний договiр мiж адмiнiстрацiсю i трудовим
колективом сiльськоi ради на 2015-2018 роки (схвалений зборами трудового
колективу 28 лютого 2015 року - протокол Jфl, заресстрований в управлiннi
соцiального захисту населення райдержадмiнiстрацii 10 квiтня 2016 року за
J\Ъ99 та погоджений у райкомi профспiлки працiвникiв держустанов), внесено
змiни до Колективного договору на 2017 piK, схваленi зборами трудового
колективу вiд 27 лютого 2017 року - протокол J\Ъ1, заре€строванi в управлiннi
соцiального захисту населення райдержадмiнiстрацii 06 квiтня 201'7 року за
Jф86.

Номенклатура справ сiльськоТ ради мiстить роздiл, якиi,t стосу€ться
кадровоi роботи.

Затверджено Правила внутрiшнього трудового розпорядку сiльськоi ради
(протокол JYs1 заг€Llrьних зборiв колективу вiд l8 лютого 2013 року), Положенrrя
про премiювання та надання матерiальноТ допомоги працiвникам та
керiвництву апарату сiльськоТ ради (рiшення сiльськоi ради вiд 20 березня 201'5

року Ns245-YI (XLПI сесiя YI скликання).
Затверджено графiк вiдпусток працiвникiв сiльськоi ради на 2018 piK iз

зtвначенням дати початку i кiлькостi к€Lлендарних днiв вiдпустки
(розпорядження сiльського голови вiд 28 грудня 2017 року JrГч4l-к).

Заведенi журнztли ресстрацii розпоряджень окремо з особового складу,
про наданнJI щорiчних вiдпусток та вiдпусток у зв'язку з навчанням, про
надання короткострокових вiдряджень працiвникам, як передбачено
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номенкJIатурою справ. Розпорядження з кадрових питань ресструються З

буквеними iндексами ((к)), ((в)), ((вд)).

У трулових книжках працiвникiв сiльськоI ради зроблено записи про
призначення та просування по службi. Заведено журн€tл облiку руху трудових
книжок i вкладишiв до них.

Затверджена посадова iнструкцiя головного бухгалтера сiльськоi ради
|2 сiчня 2015 року, функцiональнi обов'язки прибиральника службового
примiщення - 31 грулня2015 року.

Проводиться робота з кадровим резервом на посаду головного бухгалтера
сiльськоi ради (затверджено список кадрового резерву на 2018 piK

розпорядженням сiльського голови вiд 29 грудня 2017 року Nэ42-к, вжито
заходiв щодо формування резерву на 2018 piK: поновлена письмова згода

резервiста, складено бiографiчну довiдку, особистий рiчний план на 2018 piK,
письмовий звiт про виконання плану за2017 piK).

Однак, матерiальна допомога для вирiшення соцiально-побутових
питань як посадовим особам мiсцевого самоврядування, так i робiтникам
нада€ться у розпорядженнi про надання щорiчноТ вiдпустки, тодi як
повинна надаватися окремим розпорядженням i рееструватися як
розпорядженням з особового складу з буквеним iндексом (к)> (TepMiH
зберiгання 75 poKiB).

IY. Складання та удосконалення номенклатури справ

Номенклатура справ на2018 piK складена правильно, вона погоджена на
засiданнi ,Щержавного apxiBy XapKiBcbKoi областi 19 листопада 2014 року
протокол Jф13 схвалений на засiданнi ЕК сiльськоТ ради (протокол Jф1

вiд 28 грулня2017 року) та затверджена головою сiльськоi ради вiд 28 Iрудня
2017 року.

Форма номенклатури справ повнiстю вiдповiдае Iнструкцii з

дlловодства.
Розмiщення справ, вкJIючених до номенклатури, вiдповiдас Правилам

роботи архiвних пiдроздiлiв органiв державноi влади та мiсцевого
самоврядування, пiдприсмств, установ та органiзацiй.

ApxiBHi документи використовуються для видачi заявникам архiвних
довiдок, витягiв та копiй.

У. Щiловодство та службове листування

Обов'язки по веденню дiловодства у сiльськiй радi виконус секретар сiльськоi

ради Гриненко 0.I. (розпорядження сiльського голови вiд 13 серпня 20lЗ року
JФ 20-к).

У сiльськiй радi скJIадена i затверджена 28 грудня 2017 року
номенклатура справ на 2018 piK, вiдповiдно до якоi заведенi журн€LгIи облiку,

ре€страцii та справи для зберiгання документiв.
Заведенi журнаJIи ре€страцii вхiдноТ та вихiдноi кореспонденцii.
Станом на 11 сiчня 2018 року до сiльськоi ради надiйшло 176 вхiдних

документiв. На документах е конкретизована резолюцiя голови. Оформлення та
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зберiгання службових документiв пiсля виконання пiдшиваються до копii
листа, який вiдправляеться на його виконання.

На копiях документiв, що вiдправляються адресатам, с пiдпис голови та
виконавця документа.

Печатки та штампи сiльськоi ради вiдповiдають вимогам чинного
законодавства. Для вiдправки листiв використовусться бланк сiльськоi
радиl який не вiдповiдае вимогам Iнструкцii (розмiщення герба на бланку).
Бланки не нумеруються i не видаються виконавцям пiд розпис.

У сiльськiй радi управлiнська дiяльнiсть здiйснюсться шляхом видання

розпорядчих документiв - розпоряджень. У 20117 року заресстровано
l8 розпоряджень з основноi дiяльностi.

Розпорядження з основноI дiяльностi ресструються, як це i передбачено
Iнструкцiею.

Bci розпорядження пронумерованi, пiдписанi сiльським головою, пiдпис
голови скрiплений печаткою. Що розпоряджень додасться першоджерело, на
пiдставi якого готусться розпорядження.

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

Щля перевiрки надано розпорядження сiльськоi ради прийнятi з сiчня по
листопад 2016 року та з сiчня по грудень 2017 року.

У ходi перевiрки встановлено, що за 20Iб piK сiльським головою прийнято
22 розпорядження (JфМ01-22),за 2017 piK - 18 розпоряджень (N9J\Ъ01-18).

Аналiз прийнятих aKTiB свiдчить про те, що в цiлому, при ухваленнi
розпоряджень порушень вимог нормативно-правових aKTiB Украiни з боку
сiльськоi ради не допущено. Разом з тим, мае мiсце невiдповiднiсть окремих
aKTiB вимогам технiки пiдзаконноi нормотворчостi - у преамбулах деяких
розпоряджень посилання на норму Закону УкраТниl що втратив чиннiсть,
неправильне зазначення статгей Закону Украiни пПро мiсцеве
самоврядування в YKpaTHi>.

У преамбулi розпорядження сiльського голови вiд 04 сiчня 20lб року
NЬ01 посилання на норми Закону Украiни пПро запобiгання i протидiю
корупцiii>, с недоцiльним, оскiльки чинним € Закон Украiни uПро
запобiгання корупчiiЬ вiд |4 жовтня 2014 року Nb1700-VII, а також
посилання на Програму про запобiгання i протидiю корупцii на
2011-2015 року. У назвi розпорядження вiд 15 грудня 20|7 року NЬ18
вказано Закон Украiни,,Про запобiгання i протидiю корупцii>.

Також у розпорядженнi сiльського голови вiд 12 серпня 201б року
ЛЪ15 посилання на статтю 26, t1.44, 2З Закону Украiни пПро мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi>> вказано неправильно (правильно вказувати
(керуючись статтею 23, пунктом 44 cTaTTi 26>). У преамбулi
розпорядження сiльського голови вiд 12 жовтня 2017 року NЬ14 посилання
на статтю 38 п.2 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>
також зазначено неправильно (слiд вказувати (керуючись пiдпунктом 2

пункту <<б>> частини першоТ cTaTTi 38)).



Робота щодо профiлактики та протидii
проводиться вiдповiдно до вимог Закону Украiни
lrостанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 04
<<Питання запобiгання та виявлення корупцii>.

Розпорядженням сiльського голови вiд 20 листопада 2015 року JtlЪ24-к

визначено уповноважену особу з питань запобiгання та виявлення корупцii
(Голубнича I.Щ.).

Секретарем сiльськоi ради проведено навчання з депутатами сiльськоi

ради щодо дотримання основних положень Закону Украiни пПро запобiгання
корупцiТ> (протокол вiд 15 грудня 20|7 року J\Ъ1), щодо забезпечення
своечасного подання депутатами сiльськоi ради електронноi декларацii особи,

уповноваженоi на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування
(протокол вiд 22 груд.ня2017 року J\Ъ2).

Посадовi особи органу мiсцевого самоврядування та депутати сiльськоI

ради своечасно, з урахуванням вiдповiдних методичних рекомендацiй, под€rли

електроннi декларацii осiб уповноважених на виконання функцiй держави або
мiсцевого самоврядування за 201 б piK.

На кожнiй cecii перед голосуванням за надання матерiальних благ

фiзичним чи юридичним особам при наявностi щодо них приватного iHTepecy
(видiлення земельних дiлянок, передачу в оренду комунаJIьного майна тощо)
нагадусться про можливий <конфлiкт iHTepeciB>, те саме стосусться розгляду
таких питань на постiйних депутатських комiсiях, тому депутат
вiдсторонюсться вiд прийнятгя такого рiшення. Пiд час поiменного
голосування заявляс про можливий конфлiкт iHTepeciB i не голосус.

Скарги, звернення громадян, в яких вбачасться порушення посадовими
особами сiльськоi ради iснуючого антикорупцiйного законодавства, не

надходили.

УПI. Забезпечення доступу до публiчноI iнформачii

Сiльська рада у своiй дiяльностi керуеться Законом Украiни <Про доступ
до публiчноi iнформацiI>, Указом Президента УкраТни вiд 05 травня 20I1r року
Jф547i2011 <<Питання забезпечення органами виконавчоi влади доступу до
публiчноТ iнформацii, постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21 листопада
2011 року Ns|277 <<Питанrrя системи облiку публiчноi iнформацii>,
вiдцовiдними розпорядженнями сiльського голови, iншими законодавчими та
нормативно-правовими актами.

Так, у сiльськiй радi вiдповiдальною особою щодо забезпечення

доступу до публiчноi iнформацii визначено секретаря сiльськоТ ради
Гриненко 0.I. (розпорядження сiльського голови вiд26 травня 201l року Jф19).

Видiленi спецiальнi мiсця для роботи запитувачiв iз документами, якi
мiстять публiчну iнформацiю, та Тх копiями. Але вони залишаються не
обладнаними вiдповiдною оргтехнiкою.

У сiльськiй радi не cTBopeHi умови для подання письмових запитiв
громадянам з обмеженими фiзичними можливостями.
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УII. Робота щодо запобiгання та протидii корупцiТ

корупцii в сiльськiй радi
пПро запобiгання корупцii>,
вересня 201lЗ року J\Ъ706



]
Облiк та ре€страцiя запитiв на iнформацiю, якi надiйшли до сiльськоi

ради, рееструеться в окремому журналi, як цього вимагае стаття 14 Закону
Украiни пПро доступ до публiчноi iнформацii>. Форма запиту на iнформацiю,
iнструкцiя та Порядок складання, подання та розгляду запитiв на iнформацiю,

розпорядником якоi е сiльська рада, затвердженi розпорядженням сiльського
голови вiд 26 вересня 2011 poкyJф30.

Вся iнформацiя щодо дотримання Закону УкраТни ,,Про доступ до
публiчноi iнформацii" оприлюднена на iнформацiйному стендi, який
знаходиться в примlщеннl сlльськоl ради.

Протягом 20Iб року до сiльськоТ ради надiйшло б запитiв на публiчну
iнформацiю, з початку 2018 року до сiльськоi ради надiйшло 4 заrlити. Bci
вони вчасно опрацьованi, вiдповiдi запитувачам надiсланi.

Враховуючи викладене вище та з метою полiпшення роботи
Вiнницько-Iванiвськоi сiльськоТ ради (Голубнича I.Д..) в подальшому

рекомендусться:

I. Органiзацiйнi питання:

1.1. Не допускати фактiв порушень встановлених cTpoKiB формування та
надання до вiддiлу органiзацiйноi роботи та документaпьного забезпечення
апарату районноi державноi адмiнiстрачii копiй розпоряджень сiльського
голови, прийнятих з питань здiйснення делегованих повноважень органiв
виконавчоi влади.

1,.2. Забезпечити оперативне висвiтлення на офiцiйному веб-сайтi

районноi державноi адмiнiстрацii iнформацiй про проведенi сiльською радою
заходи.

II. Органiзацiя контролю i перевiрки виконання:

2.|. Продовжити ведення роботи з контрольними докУМенТаМи
вiдповiдно до Iнструкцii з дiловодства.

2.2. У зв'язку з тим, що деякi рiшення потребують додаткового контролЮ

за ik виконанням у под€шьшому, здiйснювати розроблення проектiв рiшенЬ
сiльськоi ради iз зазначенням конкретних cTpoKiB iх виконання, остаточноi дата
iнформування про реалiзацiю визначених завдань та зняття iх з контрОЛЮ Як

виконанi.
2.З. Завести картки контролю на власнi рiшення, якi потребУЮТЬ

контролю.

III. Робота з кадрами:

3.1. Матерiальну допомоry для вирiшення соцiально-побутових ПиТаНЬ

надавати за окремою заявою, розпорядження ресструвати як розпорядженням з

кадрових питань (особового складу) з буквеним iндексом ((к)).
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IY. Складання та удосконалення номенклатури справ:

4.1. Передати apxiBHi документи, що зберiгаються в сiльськiй РаДi ПОНаД

встановленi строки, до архiвного вiддiлу районноI державноi адмiнiСтРаЦiТ На

державне зберiгання за 2000,2016 роки.
4.2. ,Щокументи, що складаються в сiльськiй радi, починаЮЧи З

2017 РокУ, вiдбирати на apxiBHe зберiгання у виглядi оригiналiв, вiдповiдно до
Перелiку типових документiв, що скJIадаються пiд час дiяльностi органiв

державноi влади та мiсцевого самоврядування, iнших установ, пiдприсмств та

органiзацiй, iз зzвначенням cTpokiB зберiгання документiв та цоменклатури

справ сiльськоi ради, затверджених наказом MiHicTepcTBa юстицiт Укратни та

зареестрованих в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 17 квiтня 2012 РОКУ ]ф57/20884.

4.3. Не допускати втрати документiв.

У. Щiловодство та службове листування:

5.1. Здiйснювати аналiз документообiгу кожного мiсяця.
5.2. Привести бланк виконавчого KoMiTeTy у вiдповiднiсть до вимог

Iнструкцii.
5.3. Бланки нумерувати та видавати виконавцям пlд розпис.

YI. Щотримання вимог чинного законодавства при прийняттi рiшень
та виданнi розпоряджень:

6.1. Запропонувати усунути виявленi недолiки та вжити вичерпних

заходiв щодо попередження ix виникнення в майбутньому.

УII. Робота щодо запобiгання та протидiТ корупчii:

7.|. Здiйснювати постiйний аналiз змiн в антикорупцiйному
законодавствi.

7 .2. ГIланувати щоквартaльний розгляд
корупцii на засiданнях cecii сiльськоi ради.

питань запобiгання та протидii

7.З. Проводити тематичнi навчання з питань
поглиблення знань антикорупцiйного законодавства
мiсцевого самоврядування та депутатiв сiльськоi ради.

7.4. Дналiзувати скарги та звернення громадян, в яких вбачаеться

порушення посадовими особами сiльськоi Ради антикорупцiйного
законодавства.

УПI. Забезпечення доступу до публiчноi iнформацiI:

8.1. Вжити заходiв щодо обл днання спецiальних мiсць для роботи
запитувачiв iз до ментами, якi мiстять публiчну iнформацiю, вiдповiдною

запобiгання корупцii i
серед посадових осiб

оргтехнiкою.



обмеженими фiзичними можливостями.

Перший заступник голови
районноI державноI адмiнiстрацii

.Щру.lинська 3 З3 35

Кожушко З 20 22

Макаренко 3 41 53

Пшенична з зl62

Розтягай 3 20 18

Субота З 0l 20

Чабань 3 зз 86

Ф

8.2. Створити умови дJuI

9

подання письмових запитiв цромадянам з

В.В.Зирянова


