
.щоповiдну записку про надання методичноi ,га практичноi допомоги

виконавчому KoMiTeTy ЗарябинськоI сiльськоТ Ради з питань органiзацii роботи

щодо здiйснення делегованих повноважень органiв виконавчоi влади, скJIадену

вiдповiдно до розпорядження голови районноi державноТ адмiнiстрачiТ

вiд 21 грудня 2оIб року N438 кПро надання методичноТ та практичноТ

допомоги органам мiсцевого самоврядування району : питань органiзачii

роботи щодо здiйснення делегованих повноважень органiв виконавчоi влади)),

надiслати Зарябинському сiльському головi Олексенку о,в, для вжиття

вiдповiдних заходiв та полiпшенrо д'i"пr"остi виконавчого koMiTeTy сiльськот

ради в под€Lпьшому.' " I"qормачiю .rро хiд виконання зауважень, висловлених у доповlднlи

записцi, надати районнiй державнiй адмiнiстраrriт через вiддiл органiзацiйнот

роботИ та докуменТаJIьногО забезпечення апарату районноi державноТ

адмiнiстрацii до 19 березня 2018 року,

Голова районноI
державноi адмiнiстрачii .А.Шаров

Вих. Jф 01-0З-061622
Головi районноt
держа BHoi адмiн icTpauii
Шарову В.А.

Щоповiдна записка

про надання методичноi та практичноi допомоги виконавчому KoMlTeTy

зарябинськоi сiльськоi ради з питань органiзацii роботи щодо

здiйсненняДеЛегоВаНихПоВноВаЖенЬорганiвВиконаВчоiвлади

I. Органiзацiйнi питання

Виконавчий KoMiTeT сiльськоi ради свою роботу органiзовус вlдповlдно

до затверджени)( на своТх засiдання* .rnurriu роботи як перспективного (на piK),

так i квартаJIьних.
Виконавчий KoMiTeT сiльськоТ ради утворений рiшенням сiльськоТ ради

вiд 10 листопад а2О|5 року 1195 (I ...й YlI Ькликання) у складi 5 чоловiк,

Регламент виконкому затверджений рlшенням виконавчого KoMiTeTy

вiд 15 грудня 2015 року JS14,
Своi засiдання виконавчий KoMiTeT сiльськоi ради проводить щомlсяця,

що порядку денного включаються питання, якi потребують вирiшення на

даномУ етапi. Протоколи сформованi, пiдписанi головою та засвiдченi

печаткою.
частково ведеться робота щодо здiйснення контролю за виконанням

власних ранiше прийнятих рiшень, Рiшення виконавчого KoMiTeTy сiльськоТ
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через сходки громадян за мlсцем

ацiйних стендах, що знаходяться в

о будинку культури,

iж членами виконавчого KoMlTeTy

т ради рiшенням сiльськоt p3ar

я УIL*п"*u""я) утворено 3 KoMtctt,

iнiстративна комiсiя, опiкунська рада

o'"""ъ:#;JJl}T"#ffi:u, 
"iопо"iдно 

до регламенту, затвердх(еноlо

рiшенням сiльсъкоТ Ради uiд ОZlрудня zois року Jrtsll-YII (II сесiя уII

скликання).

II. Органiзацiя контролю i перевiрки виконання

обов'язки по роботi з контрольними документами покладенi на секретаря

сiльськот Ради Назаренка д.о. (розпор"д*й," сiльського голови вiд 15

взято 9' 
а 08 лютУ 2018 рочi станом нi

взято 1.

У сiльськiй радi здiйснюстьсяко

Резолюцii сiльського голови к(

завдання, мають дату накладення резолюцl1,

ПорялЗЦИМlкарТоТекаконтроЛЬнихдокУментiввiдсУтня;на
документи, якi мають тривалий TepMiH виконання, (<папки контролlо)) не

заведенi.
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вибiркова перевiрка рiшень виконкому показаJIа, що вони мають мету,

встановлюютъ завдання, але не встановлIоють конкретних cTpoKiB ix

виконання, у свою чергу, вiдсутня остаточна дата iнформування про

реалiзаuiю визначених завдань та зняття ix з контролю як виконаних,

ПеревiрКа, щО здiйснюВаJIасЬ вiдповiдно. до методики проведення оцlнки

ефективностi здiйснення органами виконавчоi влади контролю за виконанням

ЗаВДаНЬ'ВиЗначенихноВаМИВерховноiРадиУкраТни,
актами i доручення та КабiНеТУ IvliHicTPiB УКРаiНИ'

затвердженоТ постан краТни вiд 18 травня 201 l р.оку

Ns522, показчша, Що не Bcl показники, викладенi у данiй методицl, у

виконкомi визначено позитивними,

III.СклаДанняТаУДосконаЛенняНоМенкЛатурисПраВ

НоменклаТУрасПраВ.на2018рiксклаДенаПраВИЛЬно'ПоГоД}кенаНа
засiданнi .Д,ержавного apxlBy- iapKiu.u*oT обпuт1_]:,л,.:::пада 2014 року

назасiДаннiексперТно-ПеревiрочноТкомiсiiсiльськоТ
о"" iOi7 року JФ1) та затверджена розпорядженням

рудня 2ОI'7 року }ts39, 
| _

ФорманоМенклаТУрисПраВповнiстювiДповiДаеIнструкцltЗ
ДiловоДства, .__л__лrryт\, пл uлR,л rовiдас правилам

Розмiщення справ, включених До номенклатури, вlдI

роботи uр*iй* пiдроздiлiв органiв державноi влади та мlсцевого

самоврядування, пiдприсмств, установ та органiзац'О_ 
_л__,

АрхiвнiДокУМенТиВикорисТоВУЮТЬсяДлявидачiЗаяВникаМархlВнИх
довiдок, витягiв та копiй,

IY. Щiловодство та службове листування

обов'язки по веденню дiловодства у. сiльськiй радi

виконавчогО KoMiTeTy Назаренко А,о, (розпорядження

ена номенклатура.справ на 201_8.piK

о до якоi заведенi журнаJIи облiку,

MeHTiB,

Станом на 08 лютого 2018 року

документiв, з них 8 - БогодухiвськоТ

3 розпоряджеlз голови районноi дер

кореспонденцl1. . 
tbcbKoT ради € конкретизована

На документах, що надiйшли до сlЛ

>ся дата iх накладання, Оформлення та

ля виконання пiдшиваються до копiТ

нання.
вляються адресатам, е пiдпис голови та

виконавця документа,

виконус секретар
вiд 15 грудня
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Печатки та штампи сiлъськоi р

законодавства. Щля вiдправки листiв в

який не вiдповiдас вимогам IHcTpy

Бланки не нумеруються r не.видаються виконавцям пiд розпис,

у сiльськiй радi yrpu"nrr.]nu дi,п"нiсть здiйснюсться шляхом видання

lоряджень, Станом на 08 лютого

з основноТ дiяльностt,
i ресструються, як це i передбачено

пiдписанi сiльським головою, пiдпис

ряджень додасться першоджерело, на

рядження,

У. Робота з кадрами

Кадрове дiловодство у виконавч

сiльськоi ради Назаренко А,О,

Надбавки за вислуry рокlв сlль

головному бухгалтеру надаються Bi

Затверджено Колективний

колективом сiлu"ькоТ ради на 201.

колективу 25 березня 2015 року,

захисту населення районноi держа

них, 
заведенi особовi справи працiвникiв сiльськоi ради, в яких с yci необхiднi

оопr*ftт;;маються 
розпорядження з особового складу, про надання вiдпусток

та вiдрядження,
Разом з тим, мають мiсце певн1 н

- особовi справи працiвник

i>> i <Вiдпустки>> не заповненi;

)ераховано;

не заповнено додаток 1 щодо труловоi дiяльностi до прийняття на

роботу у сiльську радуi
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в особовiй справi землевпорядника омела€нка м,в, вiдсутня особова

картка форми П-2 ДС i автобiографiя;
- секреТарю сiльс 'Koi puo' НазаренкУ о 

-ол лп-пrl*о'"о 
|2 ранг

посадовоi особи мiсцевого .ч*ьuрядування i внесено вiдповiдний запис до

труповоi книжки, тодi як ця посада вiдноситься до ч категорii, якiй

вiДповiДаютЬранги:11,10,9,тобтосекреТарюсiльськоiради
розпоряд*.rrrй сiльського голови повинен бути присвосний 11 ранг

,rо.чдЬrоi особи мiсцевого самоврядування; _ _! ._.,,,_пrпп
-хочароЗПоряДженняЗкаДроВихПиТаньпi(шиВаЮТЬсяокреМоВlД

розпоряджень ;;;;ы дi"r,""оii, ,_1,:т"_ся на три частини: з особового

складу, про надання вiдпусток та про вiдрядження, але не сфор*о,uз1:

вiдповiдно до номенклатури справ сiлiськоi ради (пiдШИВаЮТЬСЯ " Ч:i_1.:'
жпаПкиз2008РокУ,вiдсУтнiноМериноМенкЛаТУрнихспраВ'терМlни
зберiгання документiв i номери статей1

- не заведенi журнали. ре€страчii розпоряджень окремо з особового

складу, про надання щорiчних вiдпусток та вiдпусток у зв'язку з

навчанням, про KopoTкor.|*i*roui вiдрядження, як передбачено

номенклатурою справ; к.,_г
- не затверджена посадова iнструкцiя головного бухгалтера сlльськоl

ради вiдповiдно до постанови кабйту MiHicTpiB украiни вiд 26 сiчня

2011 року J\ь59.<Про затвердження Типового положення про бухгалтерську

слУжбУбюДжетноiустаноu",,-(.iнструкuiявiдlOсiчня2008РокУ)'не
роrро6rr.но посадовоi iHcTpyKuii землевпо рядн ика ;

-каДроВийрезервнаПосаДУгоЛоВногобухгаЛТерасiльськоiрадине
затверджено.

УI.ЩотриМанНяВиМогчинногоЗаконоДаВсТВаприприйняттiрiшень
та виданнi розпоряджень

|.Щля перевiркИ наданО а.ктИ виконавчого KoMiTeTy сiлъськоi ради, ухваленi

у.i""l-.руд"i ZO1O року та сiчнi-груднj 
'9!1,рокУ,встановлено, що за вказъний перiод часу виконавчим комlтетом

сiльсъкоi ради було пров дено 12 засiдань, на яких ухвалено 4б рiшень (NNч 1_

46) за 2O|6piK.,а 12Ъасiдань, на яких ухваJIенО 43 рiшеНня (Nn}Гэ'-4З)за20.',7

piK' 'в свiдчить про те, ЩО, в цiлому, ПРи ухваленнi

о,-."}Н;;, J:JJЖ; т;,rr"х н ормативн о - пр аво вих u*, i" v*Ьi!_,i : - "U,: 

-'
ВиконаВчогокомiТеТУсiльськоiраДиНеДоПУЩено.Раз-:У''ТиМ'ма€Мlсце
невiДповiДнiстьокремихактiвВимогаМтехнiкипiдзаконноi
HopмoTBop"o.ri - у й.чмбулах деяких розпоряджень не вказано мету та

обrрунтування п"об*iдrо.ri i* прийняття, вiдсутне посилання на tlорми

ЗаконУ Украiни..Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHa>,

Д саме, у преамбулi рiшень виконавчого к MiTery Nъ1,2,3 вiд 19 сiчня

201б рок}l Ёg вiд 19 липня 2016 РокУ, NЪз в t 17 сiчн я 2017 poц}l Ng12

вiд18квiтня20]r.|РокУ,NЪ35вiд2l.ЛистоПаДа201-1рокУнеВкаЗаномеТуТа
обrрунтування необхiдностi ix прийняття,
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Преамбула рiшень виконавчого KoMiTery сiльськоi ради Nb2, 4

вiд 19 сiчня 201б РокУ, пъZ вй 15 лютого 2016 poк}l Nb17 вiд 19 квiтня

20il6року не вiдпо,iдч, правилам нормопроектувальноТ технiки,

ВиконавЧиМкоМiтетомсiльськоiРаДиприприйняттiрiшеньМа€
мiсце некореКтне (не в повноМу обсязi) засIосуВання норм закону УкраТни

<<ПромiсцевесамоВряоу"u*.п"ВУкраiнЬ.НаприкЛаД'Упреамбулi
рiшення виконавчого *o*ir.ry J\г94 вiд 19 сiчня 2016 року мас факт

посилання на статтю 2б, точнiше буде зазначити пiдпункт 7 пункту <(а>>

частини першоi cTaTTi 26; у преамбулi рiшення Ns9 вiд 18 березня 201-6 року

ма€ мiсце посилання на пiдпункi 44 cTaTTi 26 (правильно зазначити

пiдпункт 44 пункry ((а>> частини першоi cTaTTi 2б),

Аналогiчнi зауваження мають мiсце у рiшеннях виконавчого

KoMiTeTy сiльськоi ради Nь14 вiд 19 квiтня 201б РокУ, N923 вiд 17 травня

201б РокУ, Nъ26 вiд 21 червня 2016 РокУ, Nbз1 вiд 1б серпня 2016 РокУ, NЪ33,

з4, з5 вiд 20 вересня 201б oo*r,'lTrio вiд 20 грудня 201б РОКУ, }ф8, 10

вiд2lберезня20l.|РокУ,N927вiд15серПНя20|7РокУ,NЪ3Oвiд19Вересня
20t7 року.

УрiшенняхNЬlвiд19сiчня2O1бРокУ,NЪ42вiд20груДня2O1брок}l
Nb1 вiд 17 сiчня 2011POKY, Nь37 вiд 19 грудня 2017 року вiдсутнi додатки,

У преамбулах рiшень виконавчого KoMiTeTy сiльськоi ради вiдсутнс

посилання на норми закону украiни ,1про мiсцеве самоврядування в

yKpaiHb>. зокрема, у рiш."r"* йz, з вiд 19 сiчня 2016 року, N95, б, 8

вiд15ЛюТого2016РокУ,NЪ10,12вiд18березня2016РокУ,NЪ13,15,1б,17'18
вiд19квiтня2016РокУ,пъzr,22ВiД]r,7ТраВня201-qрокУ'Jт924,25
вiд 21 червня 2016 року, Nь29,30 вiд 19 липня 201б року, J\ъ32 вiд 1б серпня

201бРокУ,NЬзбвiд18*о''п"2016РокУ,Ng37,38,39,40вiд15листоПаДа
2016РокУ,NЪ44,45вiд20грУлня20]16Ц*У,NЬ2,3вiд17сiчня201,7РокУ'
Ns5, б вiд 2| лютого 2g1i РокУ, лi9 вiд 2| березня 201_,| РокУ, N911

вiд 18 квiтня 2011PoKy, J\b13, 
'|4,,-1,5, |1 uiд 18 lВiТНЯ 20|7 РОКУ' N18' 20

вiд 16 травня 20il1року 
,-, - 

)оку, J$25,26 вiд 18 липня

20|1року, NЪ2S вiд 15 с l.7 rKoBTH я20|'7 РокУ, NЪз2,

33,34 вiд 21 листопада РУдня 201-7 рокУ вiдсутнС

посилання на норми Закону Украiни <про мiсцеве самоврядування в

YKpaiHb>
Також у рiшеннях JYч18 вiд

2016 року, NЬ15, 16 вiд 18 квiтня
Украiни, що втратили чиннlсть,

уIL робота щодо запобiгання та протидii корупцll

Робота щодо профiлактики та

проводиться вiдповiдно до вимог

,,Ъ.ru"оu" Кабiнеry MiHicTpiB

<ПитанНя запобiГаннЯ та виявлення корупцl1),

19 квiтня 2016 року, ЛЪ24 вiд 21 червня

20|'7 року мiстяться посилання на закони



виявлено наступне:
-обов,язкиУпоВноВаженоiособиЗПиТанЬзапобiгання

корупцii у виконавчому KoMiTeTi сiльськоi ради покладено

.iпr.r*оi рuл' Назаренкu д,о, (розпорядження сiльського голови

] ...

У прочесi перегляду стану роботи щодо запобiгання i протидiI корупчti

та виявлення
на секретаря
вiд 24 грудня

виявлення корупц11;
- затверджено

2013 року JФ19);
: J#;;f,o",.rrn"*n сiльського голови вiд 24 грудня 2о1з року ]ttq20

^ ^ла-. л f,тттопL "оrтпбiгяння Та
.ur".*#Jr;"";#;;;;;; ;; упоurоuuжену особу з питань запобiгання та

план заходiв щодо запобiгання i протидii корупцiт

на 2018 piK. -л,.-лл.,,iй .гя \/никненНя
з метою забезпечення своечасного подання декларацiй та уникнення

едено семiнар-навчання з депутатами

ацiю про необхiднiсть виконання

ня корупцii>,
ьськоi ради перед голосуванням за

саме стосусться розгляду таких питан

тому депутат вiдсторонюеться вiд

поiменного голосування заявJIяс про мо

ення громадян, в яких вбачасться

ради iснуючого антикорупцiйного

законодавства, не надхо дили,

УIII. Забезпечення доступу до публiчноi iнформаuii

Виконавчий KoMiTeT сiльськоi рад

ренка А.О,
чено примiщенням, комп'ютером,

затвердженi розпорядженням сlльсъког



8

ЗМеТоЮприВеДенняУвiДповiДнiстьдокУментацiIТазгiДноЗ
номенклатурою.;Ё;r;2018 piK сформовано три справи з означеного питання:

ацiЙному стендi, як того вимагас

iчноi iнформачiТ>,

,uп"у"uчiв iз документами, якi

копiями. Але вони залишаються не

обладнаними вiдповiдною оргтехнlкою, Також слiд зазначит",_ _т:_,:
сiльськiй puoi 

'r. 
cTBopeHi умови для подання письмових запитlв

громадянам з обмежени.ми фiзичними можливостями,

облiк та peccTpuur" ,u.r"ri" "" iнформацiю, якi надiйшли до сiльськоi

ради, рееструсть ,-i,л-lх.,цього вимага€ стаття 14 Закону

VкраТ"и <Про до 11]: .. ,___l

Станом на сiльськоi ради надiйшов один запит,

Враховуючи викладене вище та з метою

виконавчого KoMiTeTY ЗарябинсъкоТ сiльськоТ Ради

подzшьшому рекомендуеться :

I. Органiзацiйнi питання:

1.1 . У встановленому порядку затвердити Розподiл обов'язкiв мiж

членами виконавчого KoMiTeTy сiльськоI ради,

1.2. Забезпечити оперативне висвiтлення дiяльнiсть виконавчого

KoMiTeTy сiльськоi ради про проведенi заходи на офiчiйному веб-сайтi районноi

державноТ адмiнiстрацii, та
1.3. Не допускати фактiв пору

надання рuйон"оТ д,р*uЪпоТ адмiнi ту

сiльськоi ради, прийнятих з питань нь

органiв виконавчоi влади,

полiпшення роботи
(Олексенко О.В.) в

II. Органiзацiя контролю i перевiрки виконання:

"r*отт1 .u,"rny з тим, що деякi рiшення потребую} о:оirl"л"л"л::_утr,:J:

заIхВиконанняУПоДалЬшоМУ'зДiйснювu,".ро,роблення"р"_.::'.li--.*
виконкому iз зазначенням конкретних cTpoKiB Тх виконання,_остаточно1 дата

iнформування ,|о р.-iзацiю визначених завдань та зняття Тх з контролю як

виконанi.
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III.СклаДанняТаУДосконаЛенняноМенкЛаТУрисПраВ:

3.1.ПереДаТиархiвнiДокУМенТи,Щозберiгаюi:::':j]ЛъсЬкiЙраДiПонаД
встановЛенi строКИ, ДО up*i""oro вiддiлУ районноi державноi адмiнiстраuiI на

я в сiльськiй радi, починаючи з

ня у виглядi оригiналiв, вiдповiдно ло

ся пiд час дiяльностi органtв

iнших установ, пiдприемств та

iB.

IY. Щiловодство та службове листування:

4.I.ПроставляТиреЗолЮцiЮнавсiхвхiДнихДокУМенТах.
4.2. Здiйснювати Ъналiз документообiгу кожного мiсяця,

4.з.ПривестибланксiльськоiРаДиУвiдповiо"i:l"'.::''о.IнстрУкчii.
4,4.БланкинУМерУВаТиТаВиДаВаТиВИконаВцяМПlДрозПис.

У. Робота з кадрами:

5.1. Щоопраuювати особовi

посадовоi особи мiсцевого самовряд

трудовоi книжки,
5.3. Затвердити кадровиЙ резерВ

бюджетноi установи)), а також посадо

5.5. На розпорядження з

номенклатурнi справи iз зазначенн

документiв 
- i номера статгi, зав(

розпоряджень (розпорядження з осо

iнДексом((Ю)'пронаДанняВlДпУсТок_((В))'провiдряДження-(ВД))'
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YI. Щ,отримання вимог чинного законодавства при приин

та виданнi розпоряджень:

6.t.УсУнУтивиявленiнеДолiкиТаВжиТИВиЧерПнихзахоДiвЩоДо
попередж."r" iх виникнення в майбутньоМу,

УII. Робота щодо запобiгання та протидii корупuii:

7.|.ЗДiйснюватипостiйнийаналiззмiнВанТикорУпцiйномУ
ЗаконоДавствi' -___лGплfrттттлй ^п?гпяп питань запобiгання та гrротидiТ

7 .2. Гlланувати щоквартаJIьниЙ р.озгля1

корупчii на засiданнях виконавчого KoMiTeTy сiльсько1 ради
.7.з.ПроводитиТеМаТиЧнiнавчаннязпиТанъзапобiганнякорУПц11.1

поглиблення знань антикорупцiйного законодавства серед посадових осiб

мiсцевого самоврядування та депутатiв сiльськоТ ради,

7.4.АналiзУватискарГИluЗВерненнЯГроМаДян'Вякихвбачасться
порушення посадовими осОбаМИ СiЛЪСЬКОТ РаДИ аНТИКОРУПЦlЙНОГО

законодавства, осадових осiб За

1.5. Попереджувати про можл ву вiдповiдальнlсть п(

порушенr" u""'порупuiйного законодавст ва У краТни,

УшI.ЗабезпечеНняДосТупудопублiчноiiнформачii:

8.1. вжити заходiв щодо обладнання.спецiалъ"", _yl:u" 
для робОТИ

запитувачiв iз документurr, ,*i *i;;;; пубЛiЧНУ iНфОРМаuiЮ' ВiДПОВiДНОЮ

оргтехнlкою.
8.2. Створити умови для подання

обмеженими фiзичними можливостями,

Перший заступник толови В.В.Зирянова
районноi державноi адм,iнiстра цtI

Явryшенко З Z| бZ //

письмових запитiв громадянами з

Щручинська З ЗЗ З5'/{ ,,,

Кояtушко З 20 22

Макаренко 3 41 53

Пшенична з з1 62

Субота З 01 20

Чабань з 33 86


