
БОГОДУХIВСЪКД РДЙОННД ДЕРЖДВНД ДДМIНIСТРДЦIЯ
xAPKIBCbKoi оБлАстI

зАтвЕрдхtую

Акт
про перевiрку здiйснення

виконавчим KoMiTeToM Зарябинськоi сiльськоi ради
делегованих повноважень органiв викоtIавчоТ влади

с. Зарябинка 08-14 лютого 2018 року

Пiдстава: Вiдповiдно до частини четверто[ cTaTTi 14 КонститучiТ
Украiни, частини другоi cTaTTi 7б Закону УкраТни "Про мiсцеве самоврядування
в YKpaiHi", постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09 березня 1999 року
Jtfs339 "Про затвердження Порядку контролю за здiйсненням органами
мiсцевого самоврядування делегованих повноважень органiв виконавчоi
влади" (iз змiнами), розпорядження голови районноТ державноТ адмiнiстраuii
вiд 08 грудня 2014 року j\Ъ409 "Про затвердження Порядку проведення
Богодухiвською районною державною адмiнiстрацiсю XapKiBcbKoT областi
перевiрок стану здiйснення органами мiсцевого самоврядування
Богоду<iвського району делегованих повноважень органiв виконавчоТ влади",
зареестрованого в Богодухiвському районному управлiннi юстицiТ 24 грулня
20|4 року за N9,2l64 та розпорядження голови районноi державноТ адмiнiстрацii
вiд 20 грудня 20|6 року J\Ъ425 "Про органiзацiю контролю за здiйсненням
органами мiсцевого самоврядування Богодухiвського району делегованих
гIовноважень органiв виконавчоТ влади" (зi змiнами),

Члени робочоI групи для проведення перевiрок здiйснення виконавчими
органами мiсцевих рад району делегованих повноважень органiв виконавчоi
влади у складi:

зиряновоi в.в, явтушЕнко н.о., БлА)Iко н.в.,
волошко А.м., гАлIлЕЙ з.N4., }кижирlЙ н.в., }кучЕнко т.д.,
киричЕнко о.в., ковАльовА о.Ф., клочко л.в., кожушко т.о,,
лоБоIhtо д.в., мАсАлIтIноi т.м., I\4АсюкА в.о., мАкАрЕнко н.м.,
прошутI в.в., повоЙко I.o., гIшЕничноi л.Б., рудичЕвоi к.в.,
тЕлЕшЕнко I.п.

перевiрили роботу виконавчого KoMiTeTy ЗарябинськоТ сiльськоТ ради
щодо здiйснення делегованих повноважень органiв виконавчоТ влади згiдно iз

Голова

<d./>>,,z /ёzzzёz,сЭ 2018 рокУ
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главоЮ 2 статеЙ27-з8 ЗаконУ УкраТни uПро мiсцеве самоврядуванця в YKpaiHi>

та скл€ши цей акт.

Стаття 27. Повноваження у сферi соцiально-еконоМiЧНОГО i

культурного розвитк}l планування та облiку
встановлено:
п.б) 1) На момент перевiрки сiльськоtо радою прийнято 2 чинниХ

регуляторних акти, в тому числi 1 - у 2017 рочi.
План регуляторних aKTiB сiльськоТ Ради на 201] piK затверджений

рiшенням сiльськоТ Ради вiд о2 грудня 2016 року J\ъ219 (IX сесiя

УII скликання), оприлюднений у районнiй газетi <N4аяк> та на сайтi сiльськоТ

Ради.
план регуляторних akTiB сiльськот Ради на 20 i 8 pik затверджений

рiшенням сiльськоi Ради вiд 22 грудня 2017 року J\ъ440 (XyI сесiя

УII скликання), оприлюднений у районнiй газетi <Маяк>> та на сайтi сiльськоi

Ради.

,Р.,'.'"''""''iзтaвiДсте>кенНяpеГyЛяTopНИхaктiвзгiДнoiзЗaкoнoм
украiни "про засади державноi регуляторнот полiтики у сферi господарськот

дiяльностi".

встановлено:
п.б) 2) РозглядУ i узгодження планiв пiдприемств, установ та органiзацiй,

розташованих на територii сiльськоi ради, що не нале}кать до комунальноТ

unu.noari, здiйснення яких мо)tе викликати негативнi соцiальнi, демографiчнi,
екологiчнi та iншi наслiдки не було.

на територii сiльськоi ради вiдсутнi пiдприемства, якi можуть викликати

негативнi соцiальнi, демографiчнi, екологiчнi та iншi наслiдки.
п.б) а) 

'Що 
Перелiку адмiнiстративних послуг, якi надаються через I_{eHTp

надання адмiнiстративних послуг БогодухiвськоТ районноТ дерх<авноТ

адмiнiстрацii, включенi адмiнiстративнi послуги, якi перебувають у володiннi

органiв мiсцевого самоврядування, а саме: здiйснення peccTpauiT та зняття з

реестрацii мiсця проживання осiб на територii вiдповiднот адмiнiстративно-

територiальноi одиницi.
однак, контроль за дотриманням органами ресстрац1l законодавства з

питань у сферi ресстрацiТ/зняття з ре страцiТ мiсця проживання/перебування
осiб здiйснюеться органами мlсцевого самоврядування.

Стаття 28. Повноваження в галузi бюджету, фiнансiв i цiн
встановлено:
п.б) 1) Сiльською радою здiйснюеться контроль за надходженням коштiв

вiд орендноi плати за користування цiлiсним майновим комплексом та iншим
майном, що н€Lлежить до комунальноТ власностi територiальноТ громади сiл
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вiдповiдно до Методики розрахунку i порядку використання плати за

оренду державного маЙна, затвердженоi постановою Кабiнету Ir4iHicTpiB

Украiни вiд 04 жовтня 1995 року N786 (iз змiнами), згiдно з якою за оренду

".ру*оrОго 
майна, що перебувае у комунальнiЙ власносТi, бюдх<етнi органiзацii

.nnbuyorb 1,00 грн. Так, у 2О|6 рочi до бюджету сiльськоТ ради вiдповiдно до

укладеного договору вiд 26 листопада 2015 року J\ьб оренди об'сктiв

комун€Lльного майна з КЗоЗ "I_{eHTp первинноТ медико-санiтарноТ допомоги

Богодухiвського району" надiйшли кошти у cyMi 2,00 грн, за оренду примiщень

для фельдшерських пунктiв, якi знаходяться в с. Леськiвка та с. Зарябинка.

у 2о;17 Роцi з Кзоз "щентр первиннот медико-санiтарнот допомоги
Богодухi"."*о.Ь району" згiдно з договором вiд 15 грулня 201] року Nчб розмiр
орендноi плати та нарахування на piK складас 2,00 ГРН., що вiдповiдас

фактичним надходженням.
п.б) 2) На територiт сiльськоi Ради вiдсутне централiзоване

водогIостачання та водовiдведення, населення забезпечено водою з шахтних

колодязiв
контроль за дотриманням цiн i тарифiв покладено на постtйну комlсlю

сiльськоТ Ради з питань бюджету (Омеласнко N4.B.).

Рекомендовано:
Забезпечити контроль за дотриманням цlн на ocHoBHl продовольчl товари

та соцiально значимi сорти хлiба.

встановлено:
п.б) 3) Iнвестицiйнi кошти протягом 20l 7 року не залучались.

Поряд з цим, сФг <<Малс> та Фоп Лученко постiйно надають благодiйну

допомогу на проведення свят, ремонту та очищення вiд снiгу автодорiг, а також

учасникам АТО, ветеранам вiйни та працi,
Рекомендовано:
дктивiзувати роботу iз розроблення проектiв для участi у конкурсах

рiзних piBHiB щодо з€Lлучення iнвестицiйних коштiв та виготовлення проектно-

*о-rор"снот документацiт на об'скти, якi потребують iнвестицiйних вкладень.

Стаття 30. Повноваження в галузi житJlово-I(омунального
господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського
харчування, транспорту i зв'язку

встановлено:
п.б) 1) у 2017 роцi на територiТ ради створено КП <Зоряне)) ЗарябинськоТ

сiльськоi Ради. основний вид економiчнот дiяльностi даного пiдприсмства -
прiсноводне рибництво (аквакультура). Також пiдприсмством надаються

послуги з вуличного освiтлення, обслуговування Mepex<i ВУЛИЧНОГО ВОДОГОНУ,

поводження з твердими побутовими вiдходами. Щане пiдприемство працюс

стабiльно, заборгованiсть iз виплати заробiтноi плати та за енергоносii
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вiдсутня. Вiдсутня також необхiднiсть в cTBopeHHi нових пiдприемств житлово-

комунutльного господарства.
Мережа пiдприемств торгiвлi

2018 року на територii сiльськоi ради
та 1 KiocK в с. Леськiвка. Суб'скти
послуги вiдсутнi.

Перевезення жителiв сiльськоi
автобусному маршрутi Боголухiв (АС) -

щонедiлi.
На територii сiльськоi ради у с. Зарябинка дi€ пересувНе поштове

вiддiлення зв'язку
п.б) 2) Питання роботи КП <Зоряне) розглядасться виконавчим KoMlTeToM

сiльськоТ ради щоквартапьно.
у штатному розписi пiдприемства посада lнспектора з охорони працl не

передбачена, виконання цих функцiональних обов'язкiв покладено на керiвника

КП <Зоряне)). Iнструктажi з питань охорони прачi та протипожежноi безпеки

проводяться в ходi дiяльностi виконкому сiльськоТ Ради пIокварта_IIьно i у
."'".*у зi змiною характеру робiт. Умови працi на пiдприсмствi задовiльнi.

Журнали з технiки безпеки i пожехtнiй безпецi ведуться в сiльськiй радi.
Виконавчим KoMiTeToM сiльськоТ Ради здiйснrосться постiйниЙ контроль

за н€Lлежною органiзацiсю обслуговування вищезазначеним пiдприемством.

.Щля забеЪпеченнrI контролю за належною експлуатацiсю та органiзацiею

обслуговування населення пiдприсмствами торгiвлi з керiвниками проведена

роз'яснюваJIьна робота щодо утримання прилеглих територiЙ в належному

caHiTapHoMy cTaHi.
п.б) 4) Режими роботи

обслуговування у 2017 роцi та
через вiдсутнiсть потреби.

пiдприемств, установ та органiзацiй сфери

п.б) 5) Облiк житлового фо
комун€LлЬнiй власностi територiальноТ громади сlльськоl Ради.

п.б) 6) Що сiльськоi Ради не звертались громадяни щодо надання Тм

безоплатного житла або за доступну для них плату.

п.б) 7) У зв'язку з вiдсутнiстю >ttитлового фонду на балансi пiдприемств,

устаноВ та органiзацiй, розташованих на територii сiльськоi ради, квартирний

О бЛ iK 
;ЪiЪ"'ffi;Ж;Т:#"""',i'Тuii' *о r, н ал ьн их ор ган i з ацi й на тер иторii

сiльськоi ради вiдсутнi.
п.оf я1 У ,u'"r*y з вiдсутнiстю не)Itитлових примiщень на територiТ

сiльськоi ради, iх облiк не ведеться.
п.б) 10) Сiльською радою облiковуються об'екти нерухомого майна, якi

вiдносяться до iх комунальноТ власностi, а саме:

- нежитлових булiвель - 3 (булiвля сiльськот ради, булiвля Зарябинського

ФПУ (знаходитьсЯ В незадовiЛьномУ cTaHi, не викорисТовусться), будiвля

Леськiвського ФПу);

не змiнилась. Станом на 01 сiчня

функцiонують 2 магазини в с. Зарябинка
господарювання, якi надають побутовi

ради здiйснюсться на примiському
Зарябинка щовiвторка, щочетверга та

сiчнi-лютому 2018 року не затверджуваJIися

нду не ведеться в зв'язку з його вiдсутнiстю у



- об'ектiв закладiв культури 2 (Зарябинський сiльський булинок

культури та спортивно-оздоровчий комплекс в с. Зарябинка).

п.б) 11) Забезпечення службовими примiщеннями ЩержавноТ служби

спецiального зв'язку та захисту iнформацiТ УкраТни сiльська рада не здiйснюе,

оскiльки цiсi служби в районi немас.
п.б) |2) Ведення державного ресстру громадян призупинено на

обласному piBHi. Громадяни не зверталися до сiльськоi Ради з питання

полiпшення житлових умов.

Стаття 31. Повноваження у галузi будiвництва
встановлено:
п.б) 1) ВiдповiДно дО ЗаконУ УкраiнИ "ПрО регулювання мiстобудiвноi

дiяльностi" виконавчi комiтети мiсцевих рад не беруть участь у прийняттi в

експлуатацiю закiнчених булiвництвом об'сктiв.
п.б) 2) Вiдповiдно до Полояtення про мiстобулiвний кадастр,

затвердженого постаноВою Кабiнету VIiHicTpiB Украiни вiд 25 травня 20l1 року
Ns559, мiстобудiвний кадастр ведеться уповноваженими органами

мiстобулування та архiтектури, якi можуть утворювати для цього служби

мiстобудiвного кадастру.
Мiстобулiвний кадастр створений i ведеться на обласному piBHi.

п.б) 3) На териТорii сiльськоi ради не засРiксовано випадкiв будiвництва,

яке проводиться з порушенням мiстобулiвнот документацii i проектiв, а також

може заподiяти шкоди навколишньому природному середовищу.
п.б) 4) На територii сiльськоТ Ради будинки та споруди, що можутЬ

зzLзнати впливу небезпечних природних i техногенних явищ вiдсутнi.
п.б) 5) На територii сiльськоi Ради € пам'ятник, який постiйно

утримусться в нагIежному cTaHi.

п.б) б) Звернень вiд громадян щодо спорiв з питань мiстобулування до

сiльськоТ ради не надходило.

Стаття 32. Повноваження у сферi освiти, охорони здоров'я, культури,

фiзкульryри i спорту
встановлено:
п.б) 1) У межах наданих повнова}кень на територiт сiльськот Ради

забезпечено доступнiсть та безоплатнiсть освiти. Щiти, якi проживають на

територii сiльськоi Ради вiдвiдують дошкiльнi навчальнi заклади MicTa та

Богодухiвський лiцей Ns3. Навчання i виховання школярiв здiйснюсться

державною мовою.
На територiТ сiльськоТ ради

обслуговують жителiв с. Зарябинка
170 осiб, з них дiтей - 10.

Медичну допомогу у ФП с. Зарябинка надас середнiй медичний

працiвник (внутрiшнiй сумiсник) ,а молодша медична сестра, у
Фп с. Леськiвка надас середнiй медичний працiвник та молодша медична

сестра.

знаходяться 2 фельдшерськi пункти, якi
- 340 осiб, з них дiтей - 40, та с. Леськiвка -
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графiки роботи медичних закладiв складенi та узгодженi з сiльською

радою таким чином, що мешканцi сiл мають моltливiсть отримати медичну

допомогу в зручний для них час.
рекомендовано:
запланувати заходи щодо надання фiнансовоi допомоги навча_пьним

закладам MicTa шJUIхом надання субвенцiй вiдповiдно до потреб.

встановлено:
п.б) Z) ВикоНавчиМ KoMiTeToM сiльськоТ Ради проводиться достатня

робота щодо створення необхiдних умов для виховання дiтей, пiдлiткiв та

молодi, розвитку i'x фiзичниХ та розумових здiбностей, продуктивноТ працi

учнiвсьКЬiцaопоДi за мiсцем проживання, працюе Зарябинський сiльський клуб,

а також гуртки (спiвочий та прикладного мистецтва), томУ дiти, якi

проживають на територii сiльськот ради мають змогу творчо розвиватися.
рекомендовано:
вжити заходiв щодо залучення бiльшот кiлькостi дiтей, якi проживають

на територii сiльськоТ ради, до позашкiльного виховання, занять фiзичною
*yn"rypoo i спортом шляхом органiзацiТ спортивно-масовоТ, патрiотичноi

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

засобами в межах видiленого бюджету. XBopi на чукровий дiабет, чорнобильцi

та oцKoxBopi забезпечуються лiкарськими засобами за рахунок бIодrкету.

п.б) а) На територii сiльськоi Ради [роживае 25 дiтей дошкiльного та

27 дiтеiт, шкiльного BiKy.
призначено особу, вiдповiдальну за створення та постlйне оновлення

реестру дiтей шкiльного Biky та учнiв в межах закрiпленоi територii та

.4opro"u"o списки дiтей на z017l2}l8 навчальний piK, якi затверд>ltенi

сlльським головою.
Рекомендовано:
Продовжити роботу щодо охоплення

дошкiльною та шкiльною освiтою.
бiльшоi кiлькостi дiтей

встановлено:
п.б) 5) У 2016120|1

iнформацiйна робота щодо
за погодженням з районним

Рекомендовано:
продовжити проведення профорiентацiйнот роботи серед випускникlв,

якi проживають на територii сiльськоi ради.

встановлено:
п.б) б) На територii сiльськоi ради дiе Зарябинська сiльська бiблiотека-

фiлiя. Щля дiтей молодшого та середнього шкiльного Biky не здiйснюеться

передплата на журнали та газети за кошти сiльськоi ради та з iнших джерел, не

навчальному poui постiйно ведеться вiдповiдна
наявностi вакансiй та попиту на робочу силу в селi

центром зайнятостi.
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заборонених законодавством. Працiвниками бiблiотеки-фiлiI проводяться

тематичнi виставки лiтератури, тематичнi заходи з залученням школярiв.

рекомендовано:
здiйснити передплату на журнали та газети для дiтей молодшого та

середньОго шкiлЬного BiKy вiдповiдно до iHTepeciB.

встановлено:
п.б) 7) Органiзована робота щодо запобiгання бездоглядностi

неповноЛiтнiх, а саме: спiльно зi службою у справах дiтей районноТ державноТ

адмiнiстрацiт проводиться робота щодо виявлення дiтей, якi бродяжать та

жебракують. На профiлактичному облiку слу>rtби у справах дiтей районноТ

державноi адмiнiстрацii не перебувають дiти, якi опиНиЛИСЬ У СКЛаДНИХ

життевих обставинах.
Пр" виконавчому KoMiTeTi сiльськоI Ради створена i працюе згiдно з

планом громадська комiсiя у справах дiтей, яка засiдання проводить

щоквартсtльно. План роботи KoMicii на 201 8 piK затверджено.

У сiчнi 20l8 року були розглянутi питання щодо запобiгання злочинностi,

бездоглядностi, правопорушень та охоплення дiтей шкiльного BiKy навчанням.

Рекомендовано:
У разi виявлення бездоглядних

сiльськоТ ради повiдомляти службу
адмiнiстрацiI.

встановлено:
п.б) 8) З територii сiльськоi ради жодна дитина не перебувас у державних

дитячих закладах.
закладiв загаJIьноi середньот освiти на територii сiльськот Ради немас.

Проте, у 2о]17 рочi видiлено 16,600 тис.грн. на харчування дiтей, якi

"u"ruоr"ся у Богодухiвському лiцеТ JФ3. !ля забезпечення харчуванням учнiв
1-4 класiв (без пiльгового контингенту), якi проrкивають на територii сiльськоi

ради та навчаються у вищезазначеному закладi загальноТ середньоТ освiти у
2018 роцi видiлено 26,520 тис.грн.

Рекомендовано:
1. У разi набуття дитиною статусу сироти

пiклування вжити заходiв пlодо влаштування
виховання.

2. Передбачити на наступний pik у сiльському бюджетi кошти для

навчання цiльовоi субвенчii на харчування учнiв |-4 класiв (беЗ пiльговогО

контингенту), якi проживають на територii сiльськот Ради та навчаються у
Богодухiвському лiцеТ J\Гч3.

встановлено:
п.б) 9) На територii сiльськот Ради працюс Зарябинський сiльський

будинок культури та сiльська бiблiотека-фiлiя Богодухiвськот централiзованот

бiблiотечноi системи.

та безпритульних дiтей на територiТ

у справах дiтей районноТ державноТ

чи позбавленот батькiвського
дiтей до сiмейних фор,
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у межах наданих повноважень на територiт сiльськоi Ради закладами

культури забезпечено безкоштовне користування бiблiотечним фондом, участь

у роботi клубних формувань та соцiокультурних заходах.

на територii сiльськот Ради с стадiон та 2 спортивнi майданчики для

дiтей, де силами мешканцiв сiльськоТ Ради проводяться свята та спортивнi

змагання з футболу.
рекомендовано:
1. Вжити заходiв щодо змiцнення матерiально-технiчноi бази закладiв

купьтури.
2. Продовжити роботу щодо винайдення можливостi для встановлення

нових дитячих iгрових та спортивних майданчикiв на територiт громади.

встановлено:
п.б) 10) На територii сiльськоТ Ради знаходиться пам'ятник icTopiT -

братська могила.
Проведено поточнi ремонти
рекомендовано:

пам'яток, упорядковано прилеглу територlю.

Пiдтримувати в н€ше)tному cTaHi пам'ятку icTopii.

Стаття 33. Повноваження у сферi регулювання земельних вiдносин

та охорони навколишньоfо природного середовища.
встановлено:
п.б) б) у 2017 роцi на територii сiльськоТ ради надзвичайних ситуацiй не

виника_по.
Рекомендовано:
1. Продовжити роботу консультацiйного гIункту з навчання населення

дiям у надзвичайних ситуацiях.
2. Продовжити роботу щодо внесення змiн у договори оренди земельних

дiлянок водного фонду з питання пiдвищення персональноТ вiдповiдальностi

орендарiв за створення умов безпечного перебування громадян на орендованих

водоймах та безпечноi експлуатачiт гiдротехнi.tних споруд.

3. Забезпечити виконання ст.19 Кодексу чивiльного захисту.

4. Згiдно з розпорядженням голови районноi дер}кавноi адмiнiСтрацii

вiд 10 жовтня 2О17 року ]фз55 <Про заходи щодо безаварiйного пропуску
осiнньо-зимових дощових паводкiв, льодоходу i весняноТ повенi в районi у
2017-2018 роках)), розробитИ та затвердитИ у встановленому лорядку

вiдповiдний План. Iнформачiю про виконання Плану надавати до вiддiлу

мiстобулування, архiтектури, }китлово-комунального господарства та

цивiльного захисту районноi державноi адмiнiстрачii вiдповiдно до

встановлених TepMiHiB.
п.б) 7) Сiльською радою укладений договiр з КП "Богодухiвх<итло" на

збирання та транспортування твердих побутових вiдходiв з Кп <господар) на

захоронення твердих побутових вiдходiв. Збiр твердих побутових вiдходiв на

териiорiт сiльськоi Ради здiйснюеться в контейнери. На даний час на територiт

сiльськоТ ради встановлено 9 контейнерiв.



рекомендовано:
Здiйснювати контроль за суб'сктами господарювання щодо додержання

вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

п.б 7-1) На територiТ сiльськоТ ради вiдсутнi суб'скти пiдприсмницькоТ

дiяльностi у сферi поводження з вiдходами.
п.б) 11) У сiльськiй радi iнформашiйно-аналiтична система забезпечення

доступу до екологiчноi iнформацii не створена у зв'язку з вiдсутнiстю

необхiдного фiнансування на придбання вiдповiдноi технiки ,га програмного

забезпечення.
п.б) |2) Вiдсутнi справи про адмiнiстративнi правопорушення, не

передав€Lлись матерiали на розгляд iнших органiв щодо порушення

законодавства про вiдходи. Сiльською радою здiйснюсться контроль за

додержанням юридичними та фiзичними особами вимог у сферi поводження з

побутовими та виробничими вiдходами.

стаття 34. Повноваження у сферi соцiального захисту населення
встановлено:
п.б) 1) Представники сiльськоТ Ради брали участь у розробцi Програми

полiпшення стану безпеки i умов працi та виробничого середовища та

Програми зайнятостi населення Богодухiвського району. Сiльською радою
вiдповiдНi програМи не розроблялися, питання про iх розроблення на засiдання

ради не виносилося, рiшення не приймЕLпося.

п.б) 2) Забезпечусться здiйснення передбачених законодавствоМ заходiВ

щодо полiпшення житлових i матерiально-побутових умов iнвалiдiв, BeTepaHiB

вiйнИ та працi, реабiлiтованих громадян як xtepTB полiтичних репресiй,
вiйськовослужбовцiв, сiмей, якi втратили годуваJIьника, багатодiтних сiмей,

громадян похилого BiKy, якi потребують обслуговування вдома, до влаштування

в будинки iнвалiдiв громадян, якi мають потребу в цьому.
у 2о[6-2о|7 роках наJIежним чином органiзовано роботу щодо

включення громадян, що мешкають на територiТ сiльськОТ Р?ДИ, ДО еДИНОГО

державного автоматизованого реестру пiльговикiв. На 100 0% складений реестр
ueiepaHi" вiйни та працi, BeTepaHiB вiйськовоТ служби та органiв внутрiшнiх

справ, громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи та

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

робоiа щодо включення до реестру iнформацiт iнших категорiй, згiдно з

Эuпоrrur" Украiни uПро статус BeTepaHiB вiйни гарантii Тх соцiального захисту),

uпро соцiальний захист дiтей вiйни>, <про бiблiотеки i бiблiотечну справу),

кПро ocBiTy>>, <Про охорону дитинства),
Пiльги з оплати житлово-комунаJIьних послуг профiнансовано на

100% вiд призначених.
На територii сiльськоi ради немас дiтей, яким

чи переоформити булинок на право Тх власностi.
необхiдно закрiпити житло

п.б) 3) Пiльги вiдповiдно до Закону УкраТни <Про охорону дитинства> по

сiльськiй радi призначено 1 багатодiтнiй ciM'[. !,ержавну соцiальну допомогу,
пов'язану з охороною материнства i дитинства, отримували 30 сiмей,
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п.б) 4) Вiдповiдно до чинного законодавства, по сiльськiЙ ралi ДОПОМОГУ

на дiтей, над якими встановлено опiку чи пiклування у 20|6-2017 РОКаХ Не

признач€Lлася.
На територii сiльськоi ради немас дiтей-сирiт та дiтеЙ, позбаВЛеНИХ

батькiвського пiклування.
п.б) 5) Подання, вiдповiдно до законодавства, на отримання одноразовоl

допомоги громадянам, якi постраждали вiд стихiйного лиха у 2016-20|7 рокаХ
не проводилось.

п.б) 6) У 2016-2О111 роках на територii сiльськоi ради налiчувалось

6 доросЛих та 4 дитиъlи. якi користуються пiльгами вiдповiдно до Закону

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

Чорнобильськоi катастрофи>, Пiльгами користуваJIися 3 громадян. ,,Щорослi та

дитячi caHiTapHo-KypopтHi путiвкИ для оздОровленнЯ громадян, постраждалих

внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи, не надав€Lлися.

п.б) 7) З метою сприяння зайнятостi безробiтних iм надасться правО

участi у громадських роботах та iнших роботах тимчасового характеру.

Протягом 2о16-2о17 poKiB такими видами робiт охоплено 10 осiб та

використано коштiв на суму l9,0 тис.ГРН., у тому числi кошти, передбаченi

мiсцевим бюджетом 9,5 тис.грн., кошти Фонду загальнообов'язкОвогО

державного соцiального страхування Украiни на випадоК безробiттЯ

9,5 тис.грн.
п.б) 8) у 2о16-2О17 роках травмованих осiб на територiТ сiльськоi ради не

було. Bci колективнi договори на пiдприемствах мiстять в роздiлi "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 робiт вiд територiаJIьного управлiння

.щержнаглядохоронпрацi Украiни в Харкiвськiй областi пiдприсмства не

отримув€Lли.
п.б) 9) На територii сiльськоТ Ради зареестровано 7 юридичних осiб, з

яких 2 мають колективнi договори, Що вiдповiдають вимогам чинного

законодавства i зареестрованi в управлiннi соцiального захисту населення

районноi державнОi адмiнiстрацii. Протягом 20|6-2017 poKiB трудовi спори не

розглядалися.
п.б) 10) Виплати rцомiсячноi допомоги особам, якi здiйснюють догляд за

самотнiми громадянами i якi за висновком медичних закладiв потребують

постiйного стороннього догляду, проводяться у встановленому законодавством

порядку.
,Щопомогу особi, яка проживас разом з iнвалiдом I чи II групи внаслiдок

психiчнОго розлаДУ, який за висновком лiкарськоi KoMicii медичного закладу

потребуе постiйного стороннього догляду призначено 1 особi.

компенсацiя фiзичним особам, якi надають соцiальнi послуги,

отримув€чIа 1 особа. Компенсацiя непрацюючiй працездатнiй особi, яка
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доглядас за iнвалiдом I групи або особою похилого BiKy, який досяг 80-рiчного

BiKy, признач€Lltася 1 особi.
п.б) 11) Вiдповiдно до пункту 3 cTaTTi 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 (BaKaHcii). Контроль за наданням звiтностi не проводиться. Iнформування

населення про потребу пiдприемств, установ та органiзацiй ycix фор, власностi

у працiвниках здiйснюеться шляхом подання служби зайнятостi з

використанням "мобiльного центру зайнятостi" (палатки), "мобiльного центру
профорiснтацii" (причепiв). У районному центрi зайнятостi розмiщенi стенди з

картками вакансiй, в яких вказуються вiльнi робочi мiсця,
проводиться здiйснення контролю за поданням вiдповiдно до закону

пiдприсмствами, установами та органiзацiями Bcix форм власностi вiдомостей

про наявнiсть вiльних робочих мiсць (посад), органiзацiею iнформування

населення про потребу пiдприемств, установ та органiзацiй ycix фор, власностi

у працiвниках.
п.б) |2) Протягом 2о16-20|7 poKiB бронювання робочих мiсць для

соцiально незахищених верств населення не проводилось. Закон УкраТни <Про

зайнятiсть населення) 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 вiдбували покарання У видi обмеження волi або

позбавлення волi на певний строк.
п.б) 15) у 2016-2017 роках на територiТ сiльськоi Ради не надавалиея

соцiальнi послуги бездомним особам, так як таких не було виявлено.

п.б) 1б) На територii сiльськоТ Ради вживаються вiдповiднi заходи,

спрямованi на запобiгання бездомностi осiб.
рекомендовано:
1. Здiйснювати аналiз ситуачiт у соцiально-трудовiй сферi, контроль за

станом укJIадання та аналiз стану виконання умов колективних договорiв
пiдприемствами, органiзацiями та установами.

2. Пiдвищувати середнiй piBeHb заробiтнот плати та контролювати

свосчаснiсть if виплати.
з. У 2018 роцi у колективних договорах розробити HoBi комплекснi

заходи з охорони працl.
4. Проводити бiльш активну роз'яснюваJIьну роОоту на територll

сiльськоi Ради що о з€rлучення сiмей до оформлення субсидiй та державних
'яснювальну роботу територll

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

надання .rin"a з оплати житлово-комун€UIьних послуг та виплати готiвкою

BapTocTi твердого пЕuIива i скрапленого газу, а також iнвалiдами стосовно

,uб.rп.r.ння проТезно-ортопедичними виробами та засобами реабiлiтацii.
б. Надавати субвенцiю з мiсцевого бюджету на вiдшкодування

перевiзникам втрат вiд перевезення пiльгового контингенту села.
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встановлено:
ч. 2) Працiвникам культури пiльги не надаються, оскiльки зверНеНЬ ЩОДО

надання пiльг вiд працiвникiв не надходило.
Медичнi працiвники, якi вийшли на пенсiю, мають встановленi

законодавством пiльги на комунальнi послуги.

Стаття 35. Повноваження в галузi зовнiшньоекономiчноi дiяльностi
п.1) Сiльська рада безпосередньо не межус з iноземними кратнами, тому

мешканцями територiальноi громади не проводяться закупiвлi ToBapiB на

ринках, або у постачzшьникiв на сумiжнiй прикордоннiй територiТ сусiднiХ
краiн.

п.2) На територii сiльськоi ради вiдсутнiй орган доходiв i зборiв. ПлатеЖi

до бюджету суб'екти господарювання i населення здiйснюють до
БогодухiвськоТ ОЛlI ГУ Мiндоходiв УкраТни XapKiBcbKoT областi. З метОЮ

сприяння iT дiяльностi сiльською радою проводяться систеМатичнi звiрКИ ЩОДО

надходжень податкiв вiд використання земель. Щороку до 01 липня

працiвниками сiльськот Ради здiйснюсться подворовий обхiд iз врученням
податкових повiдомлень-рiшень на сплату земельного податку громадянами.

KpiM того, до 01 травня проводиться звiрка щодо змiн в базi землекористувачiв
та наданих пiльг.

п.3) Сiльська рада не мае повнова)I(ень щодо реалiзацiй мiiкнародних
зобов'язань Украiни.

Стаття 3б. Повноваження в галузi оборонrlоТ роботи
встановлено:
п.б) 1) ВiдповiднО дО вимоГ постановИ Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

вiд 07 грудня 2о1,6 року JYs921 "Про затвердження Порялку органiзацiТ та

ведення вiйськового облiку призовникiв i вiйськовозобов'язаних" та IнструкцiТ

з органiзацiт ведення вiйськового облiку вiйськовозобов'язаних i призовникiв в

органах мiсцевого самоврядування, на пiдприсмствах, в установах, органiзацiях

i навчаЛьних закJIадах, затвердженоТ наказом MiHicTpa оборони Украiни
вiд 15 грудня 2010 року Jт96б0, в сiльськiй радi ведеться вiйськовiй облiк

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

призовникiв розпоряДженняМ сiльського головИ вiд 29 грудня 201'7 року
Jф40 призначено секретаря сiльськоТ ради Назаренка А.о.

Списки юнакiв, якi пiдлягають приписцi до призовноi дiльницi
Богодухiвського району у 2о1t] рочi, наданi Богодухiвському об'сднаному
MicbKoMy вiйськовомУ KoMicapiaTy У грулнi 2016 РокУ, звiрка списку

призовникiв проведена у лютому 2017 року.
у 2о17 роцi до призовноi дiльницi Богодухiвського району приписано

1 юнака сiльськоi ради,2000 року народження, призвано до лав Збройних сил

Украiни весною 2017 року 1 призовника.
У примiщеннi сiльськоi Ради розмiщено iнформацiю - витяг iз Закону

укратни "про вiйськовий обов'язок i вiйськову слуltсбу", правила вiйськового
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облiку, обов'язки вiйськовозобов'язаних i призовникiв, матерiали щодо

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

вiд 07 грудня 2016 року J\ъ921 кПро затвердження Порядку органiзацii та

ведення вiйськового облiку призовникiв i вiйськовозобов'язаних)) та

Iнструкцiю з органiзацii ведення вiйськового облiку вiйськовозобов'язаних i

призовникiв в органах мiсцевого самоврядування, на пiдприсмствах, в

установах, органiзацiях i навчальних з кладах, затверд)кеноТ наказом MiHicTpa

оборони Украiни вiд 15 грулня 20l0 року JФб60.

2. Уточнити планування вiйськов облiковоi роботи на2018 piK.

встановлено:
п.б) 2) Бронювання робочих мiсць для вiйськовозобов'язаних в сiльськiй

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

для вiйськовозобов'язаних сiльськоI ра и.

встановлено:
п.б) 3) .Щокументи на особливий перiол в сiльськiй ра i вiдпрацьованi.

уточнення спискiв вiйськовозобов'язаних та призовникiв, документiв на

особливий перiод проводиться в Богодухiвському об'сднаному вiйськовому

KoMicapiaTi щомiсяця.
рекомендовано:
проводити уточнення складу адмiнiстрацiт пункту збору сiльськоi ради на

особливий перiод у разi змiн у складi в конавчого KoMiTeTy сiльськоi ради.

встановлено:
п.б) 4) На територii сiльсь :оТ Ради вiйськових частин, установ,

навчаJIьних закладiв Збройних Сил УкраIни нема€.

п.б) 8) Заходи з патрiотичног виховання населення спланованi та

проводяться.
вiйськово-патрiотичне вихован я населення здtйснtовапось шляхом

заJIучення населення, В томУ числi й м rлоДi, до участi у споргивних змаганнях,

вiдзначеннi рiчницi Збройних Сил Укратни, Дня Перемоги; проведення

зустрiчеЙ з ветераНами вiйни, воiнами-iнтернацiоналiстам , воiнами Збройних

Сил Украiни, учасниками АТО.
У бiблiотецi щороку проводяться книжковi виставк , присвяченi рiчницi

виведення обмеженого контингенту вiйськ з Щемократичноi Республiки

Афганiстан та Дню Перемоги у Щругiй Свiтовiй вiйнi,
У TpaBHi 2011 року проведено урочистi заходи з

примирення та 72 рiчницi Перемоги над нацизмом

зустрiчi з населенням та учасниками вiйни.

нагоди Щня пам'ятi та

у Свропi, органiзованi
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Рекомендовано:
Вдосконалити роботу щодо

населення шляхом органiзацii зустрiчей
служби та учасниками АТО.

вtйськово-патрlотичного виховання
iз ветеранами вiйни, працi, вiйськовоТ

Стаття 37t. Повноваження у сферi реестрачii мiсця проживаtlня

фiзичних осiб
встановлено:
п.1.)ч.1) Вiдповiдно до cTaTTi l0 Закону Украiни <Про свободу

пересування та вiльний вибiр мiсця проживання в YKpaTHi>, постанови Кабiнету

VIiHicTpiB Украiни вiд 2 березня 20116 року N207 uПро затвердження Правил

реестрацii мiсця проживання та Порядку передачi органами реестрацii
iнформацii до единого державного демографiчного ре€стру) здiйснена

перевiрка роботи виконавчого koMiTeTy сiльськоi Ради в частинi делегованих
повноважень органiв виконавчоi влади, що забезпечус реалiзацiю державноТ

полiтики у сферi ресстрацiт, зняття з ресстрацiт мiсця проживання/перебування

фiзичних осiб.
ВiдповiдЕLгIьними особами з внесенНЯ, у встановленому законодавством

порядку, вiдомостей про реестрацiю та зняття з реестрацii мiсця

проживання/перебування осiб до Сдиного державного демографiчного ресстру,
,iiдrо з розпорядженняМ сiльського голови вiд 01березня 2016 року Nsб

призначено Назаренка д.о., секретаря сiльськоi ради з пiдготовки належних

дЬкументiв до Богодухiвського рс гУ дмС в Харкiвськiй областi

розпорядженням сiльського голови вiд 04 грудня 20|7 року Jф3З призначено

Шелест A.I., дiловода сiльськоi ради.
Папканакопичувач

законодавства вiдсутня.
з нормативними документами дiючого

с графiк прийому громадя.н, але в ньому не зазначенi, днi та часи

прийому громадян для здiйснення адмiнiстративних послуг.

В сiльськiй Радi вiдсутнi iнформачiйнi стенди, де повиннi бути

розмiщеннi типовi iнформацiйнi картки адмiнiстративноi послуги

р...rрuЦii/зняттЯ з ре€страцii мiсця проживання/перебування, вiдсутнi зразки

заяв та бланкiв на заповнення для виконання адмiнiстративноi гIослуги.

!.гrя перевiрки не була надана посадова iнструкцiя на працiвника, який

здiйснюе ресстрацiю, зняття з ресстрацiТ мiсця проживання/перебування

фiзичних осiб.
вiдповiдно до Порядку ресстрацii мiсця проживання та мlсця

перебування фiзичних осiб в ykpaiHi та зразкiв необхiдних для цього

документiВ (далi - Порядку), затвердЖеного нак€вом мвС УкраТни

вtд 22 листопаДа 2О12 рокУ J\91077, у сiльсьКiй радi ведеться журнал облiку

заяв про реестрацiю мiсця проживання/перебування особи.
Журнал зняття з реестрацiТ мiсця проживання вiдсутнiй,
Заяви про ре€страцiю/зняття з реестрацiТ мiсця проживання/перебування

приймаються безпосередньо у сiльськiй радi, на виконання з Щентру надання
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адмiнiстративних послуг Богодухiвськоi районноТ державноТ адмiнiстрацiТ не

надходять.
Фактiв порушення cTpokiB реестрацiт/зняття з ресстрацii мiсця

проживання/перебування фiзичних осiб не виявлено.

За кожну адмiнiстративну послуг , сплачено адмiнiстративний збiр,

Вибiрковою перевiркою заяв про ре€страцiю/зняття з ресстрацii мiсця

проживання/перебування було виявлено низку порушень вимог чинного

законодавства Украiни, а саме:

- заяви не формуються у справи , за20l7 piK не прошитi;
- заяви про реестрацiю мiсця проживання та зняття з ресстрацiТ мiсця

проживання пiдшиваються в одну справу, тодi як номенклатурою передбачено

ведення окремих справ;
- в заявах про ресстрацiю мiсця проживання/зняття з ресстрацii мiсця

проживання вiдсутня резолюцiя голови сiльськоi ради;
- в деяких заявах вiдсутнiй пiдпис заявника, згода/пiдпис власника

булинку;
- дата прийняття заяви реестрацiт/зняття з ресстрацiт мiсця проживання, не

заповню€ться;
- в заявах про ресстрацiю мiсця проживання малолiтньоI дитини не

заповнюеться пункт - документ, що посвiдчус особу законного представника;

- в деяких заявах вiдсутнiй запис пiдстав для ре€страцiт мiсця проживання

особи-документи, що пiдтверджують право на проживання в яситлi;

- в заявах ресстрацiт/зняття з ресстрацiт мiсця проживання

громадян, якi проживають по посвiдках на тимчасове про}Itивання

вiдсутня iнформацiя про TepMiH дii посвiдки.

щолученi до матерiалiв справи копii документiв не

уповноваженоЮ особоЮ <З оригiнЕLпом згlдно)).

Робота з облiковими документами карток реестрацiТ особи та адресноТ

картки у сiльськiй радi потребус покраLI]ення - свосчасного поповнення та

проставлення вiдмiток.
Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiД 2 березнЯ

2о:t6 року Ns207 <Про затвердження Правил ре€страцiТ мiсця проживання та

порядку передачi органами ресстрачii iнформацii до Сдиного державного

демографiчного реестру) до пiдключення вiдомчот iнформаuiйноI системи

ресстрУ ,.р"rорiальноi' громади до Ресстру iнформачiя про ресстрацiю
передасться протягом семи календарних днiв до територiального пiдроздiлу

дмс, а саме до БогоДухiвськоГо РС гу дмС Украiни в Харкiвськiй областi,

вiдповiдно до територii обслуговування органу ресстрацii в паперовому та

електронному виглядi за встановленими формами,
Ёiдоrо.ri про ресстрацiю, зняття з реестрачiТ мiсця

проживання/перебування подаIоться вчасно, але с випадки надання вiдомостей

про реестрацiю мiсця проживання фiзичних осiб в яких не заповнюва-пись

графи: <Щата народження), <Стать>, Громадянство) також допускаються

1ноземних
в YKpaTHi

завiренi
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орфографiчнi помИлки, якi маютЬ велИ е значенНя прИ BHeceHHi прiзвища, iм'я
та по батьковi.

Рекомендовано:
1. Здiйснити ан€шiз результатiв перевiрки з метою виявлення причин та

умов, що спричинили допущення порушень.
2. Вжити заходiв щодо усунення та недопущення в подальшiй рОбОТi.
з. При ре€страцii мiсця проживання/зняття з реестраuii мiсця проживання

iноземних громадян чiтко дотримуватись вимог щодо здiйснення перевiрки

законностi видачi документiв, якi посвiдчують iноземця або особу без

громадянства на проживання в YKpaiHi.
4. Забезпечити додаткове вивчення секретарем та дlловодом сlльськоl

ради, якi вiдповiдальнi за надання адмiнiстративноi послуги ресстрацiя/зняття з

реестрацiТ мiсця проживання/гtеребування громадян, в системi службовоi
пiдготовки та контролю за н€шежним виконанням, постановИ КабiнетУ

IvIiHicTpiB УкраТни вiд 02 березня 2016 року Jt207 пПро затвердження Правил

ресстрацii мiсця проживання та Порядку передачi органами реестрацiТ
iнформацiт до Сдиного державного демографiчного ресстру>.

CTaTTi 38. Повноваження щодо забезпечення законностi,
правопоРяДкУ, охорони прав, свобод i законних iHTepeciB громадян

встановлено:
п.б) 1) ВiдповiДно дО cTaTTi 40 КонститУцii УкраТни yci мають право

направляти iндивiдуальнi чи колективнi письмовi звернення або особисто

звертатися до органiв державнот влади, органiв мiсцевого самоврядування та

посадових i службових осiб цих органiв, що зобов'язанi розглянути i дати

обгрунтовану вiдповiдь у встановлений законом строк.
Керуючись Законом Украiни uПро звернення громаДян>, <ПРо мiсцевi

державнi адмiнiстрацii>, Указом Президента УкраТни вiд 07 лютого 2008 року
Ns109 uпро першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiт та гарантування

конституцiйrо.о права на звернення до органiв державноТ влади та органiв

мiсцевого самоврядування)), постановою КабiнетУ MiHicTpiB вiД |4 квiтнЯ

1997 року JФ348 кПро затвердження Iнструкцii з дiловодства за зверненнями

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

громадян, на пiдприсмствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форпл

unu.*ro.ri, в засобu* плu.о"оi iнформацiТ>> (далi - lнструкцiя) здiйснено перевiрку

делегованих повноважень органiв виконавчоi влади, визначених

пiдпунктом 1 пункту б) частини 1 cTaTTi 38 Закону Украiни <Про мiсцеве

самоврядування в Украiнi> (зi змiнами).
обов'язки по веденню дiловодства за зверненнями громадян покладенl на

секретаря сiльськоI Ради Назаренка А.о. (розпорядження вiд 15 грудня

2015 року Jф40).
впроваджена х(урнальна срорма ресстрацiт пропозицiй, заяв i скарг та

облiку особистого прийому громадян.
Так, в ,nyprun1 ресстрацii пропозицiй, заяв i скарг громадяН у 2017 роui

зареестрОванО 159 звернення, протягом 2018 року на день перевiрки надiйшло
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1 звернення. Найбiльше у своiх зверненнях громадяни порушують питання

аграрноi полiтики i земельних вiдносин та соцiального захисту.
Розроблено та затверджено графiк особистого прийому громаДЯн На

2018 piK (розпорядження сiльського голови Л9З7 вiд26 грудня 2017 рОКУ Jф37),

яким визначенi прийомнi днi та години. Витзний прийом громадян у
виконавчому KoMiTeTi сiльськоi Ради передбачений. Графiк прийому

розмiщений на видному мiсцi для ознайомлення з ним населення.

Ведеться iндексацiя звернень, пiсля виконання Bci зверненнЯ iЗ

матерiалами розгJUIду вмiщуються в м'яку обкладинку кожне, як це i

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

застосуванням Класифiкатора звернень громадян, затверд}кеного постановою

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд24 вересня 2008 року Nb858.

проводиться аналiз роботи iз зверненнями громадян iз застосуванням

Класифiкатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд24 вересня 2008 року J\Ъ858.

один рази на pik на засiданнi виконавчого koMiTeTy сiльськот Ради

розглядЕlлисяпитання про роботу iз зверненнями громадян: <Про стан роботи iз

зверненнями громадян у сiльськiй Радi за б мiсяцiв 2016 року)
(рiшення вiд 19 липня 2о16 року }ф 24-уII), <Про стан роботи iз зверненнями

громадян У сiльськiй Радi за б мiсяцiв 201,7 року) (рiшення вiд 18 липня

2017 року Jф 38-УII).
Необхiдно зауважити, що вiдповiдно до IнструкцiТ рiшення про зняття з

контролю чи продовження контролю за виконанням пропозицiй, заяв i скарг

приймають посадовi особи, якi прийняли рiшення про взяття iх на контроль. У
виконавчому koMiTeTi не на Bcix зверненнях наявна резолюцiя про подовження

чи закiнчення контролю.
ВиконавчиМ KoMiTeToM забезпечУетьсЯ дотримання cTaTTi 20 Закону

украiни ппро звернення громадян) вiдповiдно до якот звернення громадян

розглядаються i вирiшуються у TepMiH не бiльше одного мiсяця з дня Тх

надходження, а Ti, якi не потребують додаткового вивчення, невiдкладно, але

не пiзнiше п'ятнадцяти днiв вiд дня iх отримання. Звернення громадян,

якi мають встановленi законодавством пiльги, розглядаються у

"'О-Ё:l;ЖУ'fiНlY;., що у виконавLIому KoMiTeTi не забезпечусться

виконання cTaTTi 28 Закону УкраТни <Про звернення громадян)) щодо

здiйсненНя вiдповiдно до своiх повноважень контролю за станом роботи зi

зверненнями громадян на пiдприемствах, в установах та органlзацlях незалежно

вiд форм власностi,
рекомендовано:
1. Розглядати на засiданнях виI(онавчого комlтету

питання про роботу iз зверненнями громадян два рази на

за I пiврiччя.

сlльськоl ради
piK: за piK та
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2. Продовжувати чи закiнчувати TepMiH розгляду звернень громадян

лише вiдповiдно до резолюцii особи, яка взяла на контроль дане звернення.

3. Здiйснювати вiдповiдно до своТх повноважень контроль За СТаНОМ

роботи зi зверненнями громадян на пiдприсмствах, в УсТаНОВаХ Та

органiзацiях незалежно вiд форм власностi.
встановлено:
п.б) 2) у 20l7 рочi надзвичайних ситуачiй на територiТ сiльськоТ ради не

заре€стровано.
п.б) 3) Виконавчим KoMiTeToM сiльськоi ради проводиться певна робота З

органiзацii та проведення масових заходiв. Зокрема, в 2016-20|7 роках
виконавЧим KoMiTeToM сiльськоi Ради органiзовано та проведено 22 урочистих
заходи з нагоди державних свят.

на територii сiльськот ради проведено 24 сходи громадян, в яких взяло

участь 160 чоловiк. При проведеннi даних заходiв порушень громадського

11орядку не було, сiльською радою забезпечено iх органiзоване проведення.

Сiльська Рада TicHo Й конструктивно спiвпрацюе з районною
ветеранською органiзацiсю.

Рекомендовано:
1, Забезпечити вчасне подання до районноТ державноТ адмiнiстраuiТ

розпоряджень сiльського голови щодо проведення на територii сiльськоi Ради
мiтингiв, походiв, демонстрацiй тощо за участю осередкiв полiтичних партiй та

громадських органiзацiй.
2. Забезлечити надання до сектора масових комунiкацiй апарату районноi

державноI адмiнiстрацiТ iнформацii про заходи, якi проводяться на територii

сiльськоТ ради, для iх подальшого висвiтлення на офiuiйномУ веб-сайтi

районноi державноi адмiнiстрацiТ з метою iнформування мешканцiв району про

життсдiяльн icTb територiальноi громади.

встановлено:
п.б) 3-1) Необхiднiсть у погодrкеннi проекту плану проведення

гrотенцiйно небезпечних заходiв в умовах присутностi цивiльного населення за

участю особового складу Збройних Сил Укратни не було через Тх вiдсутнiсть.

п.б) 4) Рiшенням t ceciT VIl скликання сiльськоТ Ради
вiд 10 листопада 20l5 року J\ъ9-VII було створено адмiнiстративну комiсiю
визначено if склад та затверджено Положення.

за звiтний перiод справи про адмiнiстративнi порушення не розглядалиея.
Сiльська Рада постiйно спiвпрацю€ з Боголухiвським вiддiлом полiцiТ

гу нп в Харкiвськiй областi в напрямку забезпечення належного рiвня
правопорядку та громадськоТ безпеки.

рекомендовано:
1. Створити комiсiю з питанЬ боротьби зi злочиннiстю, затвердити iT

склад та Положення.
2. РозрО битИ та затвер ди,ги План роботи KoMicii з питань боротьби зi

злочиннiстю на 2018 piK, вiдповiдно до якого пJlанувати Lt{оI(вартальний розгляд
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питань з профiлактики правопорушень та громадського порядку на територll

сiльськоi ради.
З. Затвердити Положення та план роботи адмiнiстративноi комiсiI на

20l8 piK.

встановлено:
п.б) 5) Бланки свiдоцтв про державну реестрацiю aKTiB цивiльноГо сТаНУ У

сiльськiЙ радi зберiгаютьсЯ У металевомУ сейфi. В неробочий час сейф

нztлежним чином опечатусться. Щоступ до бланкiв свiдоцтв ма€ тiльки

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

свiдоцтв, зовнiшньо обладнане мет€uIевими гратами. Сейф не прикрiплений до
пiдлоги, е сигналiзацiя тавiдеоспостереження.

Bci книги облiку бланкiв свiдоцтв мають заголовнi та титульнi аркушi,

прошитi, аркушi пронумерованi. Про загальну кiлькiсть аркушiв у книзi на

внутрiшньому боцi обкладенки зроблений засвiдчувальний напис.

в книгах облiку бланкiв свiдоцтв про народження, смерть, шлюб

отриманi бланки свiдоцтв з Богодухiвського районного вiддiлу державноi

ресстрацii aKTiB цивiльного стану Головного територiального управлiння
юстицii у Харкiвськiй областi оприбуткованi в день Тх отримання. Виправлення

в книгах облiку бланкiв свiдоцтв в поодиноких випадках належним чином не

засвiдченi.
на день перевiрки у сiльськiй Радi залишки бланкiв свiдоцтв про

державну реестрацiю aKTiB цивiльного стану народження не мае

про смерть - не мае, про шлюб - не мас,
з 27 липня 2о1З року набула чинностi частина друга cTaTTi 12 Закону

Украiни <Про державну реестрацiю aKTiB цивiльного стану) вiд 01 липня

zoiO року JrIs2398-YI. У сiльськiй Радi програма Щерrкавного реестру aKTiB

цивiльного стану громадян встановлена, aKToBi загIиси не складаються у
програмi дрдцс у зв'язку з вiдсутнiстю коштiв для сплати програми

дрАцс.
при державнiй реестрацiт akTiB цивiльного стану секретар сtльськоi Ради

доrр"rуЪться Правил дерЖавноТ реестрацiТ aKTiB цивiльного стану в Украiнi.
порушень при державнiй реестрацii akTiB цивiльного стану не встановлено.

У своiй роботi секретар сiльськоi Ради керуеться Правилами державноТ

ресстрачii akTiB цивiльного стану в ykpaTHi; Порядком ведення облiку i

звiтностi про використання бланкiв свiдоцтв про державну ресстрацiю akTiB

цивiльного стану, а також Тх зберiгання, який пiдтриму€ться в контрольному

cTaHi; Iнструкцiсю з ведення Щержавного ресстру aKTiB цивiльного стану

громадян; Iнструкцiсю про ведення звiтностi вiддiлами державноТ реестрацii
akTiB цивiльного стану; Iнструкцiсю з дiловодства у вiддiлах ресстрацii akTiB

цивiльного станУ районних, районних у MicTax, мiських (MicT обласного

значення) управлiнь юстицii, якi знаходяться в контрольному cTaHi.

Рекомендовано:

,.Щотримуватися в роботi Правил державноi реестрацiТ aKTiB цивiльного
стану в ykpaiHi, Порядку ведення облiку та звiтностi про використання бланкiв
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свiдоцтв про державну реестрацiю aKTiB цивiльного стану, а ТакОЖ iХ
зберiгання. Iнструкцii з дiловодства у вiддiлах реестрацii aKTiB цивiльного стану

районних, районних у MicTax, мiських (MicT обласного значення) управлiНЬ
юстицii.

Акт складено в одному примiрнику, що залишасться у володiннi
Богодухiвськоi ра йон ноi держа BHoi адм iH icTpauii.
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