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БОГОДУХIВСЬКД РДЙОННД ДВРЖДВНД ДДМIНIСТРДЦIЯ
ХАРКIВСЪКОi ОБЛАСТI

ЗАТВЕРДЖУIО

AItT
про перевiрку здiЙснення

ви I(онавч им KoMiTeToM Iвано-Шийч и Hcblcoi сiльськоТ рrrди
делего Brl н их llo BtI оважен ь орга н iB в и I(o н а B,loi B.l,t а/ц lt

с. lвано-Ший.tиt-Iе 12- 1B березlLя 20l B року

Пiдстава: Вiдповiдно до частиFIи LIeTBepToi статгi l4 Korrcr'иT'yLli'i

УкраТни, Lt.lотини другоТ cTaTTi 76 Закону УкраТни "Про мiсцеве саij\,iовl]я/-lуВаГILlЯ

в Yr<paTrri", гlосl,анови I(абirrету N4iHicTpiB УrсраТrrи вiд 09 беlэезlrlt l999 року
ЛЬ3З9 "l [ро зLlтвердження I lорядl<у коlllролlо за здiЙснеtlн.rtп,l оргаIIамI4

мiсllевсlго самоврядуваннrl деJlегованих поL]гIоважень органitз tзttttонаIз,tоt'

влади" (iз змirrами), розпорrrдженЕIя голови райоrrноi дер)I(авгIоi адмriгliс'граrtii'

вiд 0В грудня 2014 року NЬ409 "Про затвердження Поряl21lсу гlpol]e/(elttlrl

Бог,одухiвською районною державною адмiнiстрацiею XapKiBcbKoT облirС'r'i

перевlроl( с,гану здlисненIjя органами мiсцевого caNloBprl/1yt]tlIIIlrl

Бог,одухiвсьItого райогrу /fеJlеговаIJих повI]ова)кеFIь оргагriв виl(оIlilвllоТ BJIa2lll",

зареестроваIlоI,о в Богодухiвському районгrому управлiнгri rостицiТ 24 груitrlя
2О14 року за N2/64, розпоря/Iження голови районгrоТ державг{оТ адмirriс'гlэаLцir'

вiд 20 грудня 2016 року JYq425 "Про органiзацitо контlэолю за здiЙс1,Iсгltlяшt

оргаFIами мiсцевого самоврядуваLIня Богодухiвського району делеговаIl1,1Х

пов}Iова)IiенЬ органiв виlсонавчоТ влади" (iз змii,lttми, t]IIece}lt,IN414

poзrlol)rll1)I(etiIlrlM гоJlови районr-rоТ дер)кавноТ адмiгriст'рацi'i вi,ц 18 ci'-tt-lll

20l8 року Л920) т,а Bi/_( l9l,ру;tгrя 201] року j\Г94В3 <ГIро за,гвеl]/_l)I(еl1ltя [iлrагrу

KoH],poJIIo за здiйсненняtп,l органамИ мiсцевоl,о самовl]rlд)/вал]гlя par,iorry

делегованих гIовноважень органiв виконавчоi влади Ha20 lB piK>.

Члени робочоi гругtи для проведення перевiрок здiйснегrгIrl викоI{авLIИМИ

органами мiсцевих рад райоIJу делегованих ]IoBIloBaжeHb opt,aHiB tзиtссlttавчОi'

влади у складi:
зирrll-Iовоi B.l], явтушЕнко н,о., БJIА)l(ко I_I.1],,

воJlошltо A.N4., глJlIJIЕЙ з,N4., жи)(ирIЙ н.в., IiyLIEFIKO ],.д,,
кириLIЕLlltо о.в., ковАrIъовл о.Ф., клоLIко л.в., ко}кушко l,.o.,
лоБоЙt{о д.в., млсАлIтIFIоI T,N4., N4ACIOKA в.о,, MAKAPEIIKo l[.\4,,

Голова
держав

аров
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прошутl в.в,, гIовоЙко Lo., пшЕничнот л.Б., рудиЧЕвоI к,в.,
тЕлЕ,шЕI-Iко I.п.

IlеревiрилИ роботу вико}IавLIого KoMiTeT,y IвагIо-Шийчинсьltоi сiльсьl<оl'

ради щодо здiйсt-lенгtя деJlегованих повноважень органiв викогtilв,tот влади

згiдно iз главою 2 статеЙ27-зВ Закону УкраТни uПро мiсцеве самоврrIдуванFIrI в

YKpaTHi> та склали цей акт.

Стаття 27. Повновtrя{ення у cdlepi соцiальllо-еI(оIItrмi,rного i

куJIьтуI)лlог0 розВИТlt}л пJIrlll)/в1lIIlIя та облil<

I]cтaHoB;lelIo:
п.б) r) lla час перевiрtсrа у сi;rьськiй palri дiс 3 чинllих регуJlrlгорних аit,г]4,

в тому числi 1 - ttрийнятий у 2017 роцi,
llлани регул торI]их aKTiB сiльськот ради на 2011 та 20lB роl(и Ile

затверд}Itувалися.

Реt<омегtдовано:
1, Затвеlэ дити на засiданнi сесii сiльськот Ради та оприлtоднити в :засобах

iиасовоТ iнформаЦiТ rrлаН регулятОрI]иХ aKTiB сiльськоТ Ради Ha20l8 piK.

2. Забезгtе.tити аналiз та вiдстеження регуляторI-Iих aKl,iB згiдно iз

Законом УкраТни "Про засади державноТ регуляторноТ гlолiтtаtси у ccPepi

господарс ькоТ дiяльностi",

Вст,аtгtовлегtо:

rl.б) 2) l la тери,l-орiТ сiльсьl<оТ ради вiдсуr,нi пiдпрлrсмOтва, яttсi пTcllt<y"r,b

l]иl{JlиItЕI,1,и соцiаutьt-li, демоt,расРiчгri, еI<о.llогiчгli тtr iгrшi гtасrtiдtси,

п.б) а) /fo l1ерелirсу адмiгriстративних llослуг, якi нада}отьоrl IIерез l \егtт,р

наданнrI адмirriсrрurru1r"* llослуг БогодухiвсьI<оТ райоttноТ 21ерrtсtrtзнсt'i

адмiнiстрацiТ, вttllючегli адмiнiстрат,ивнi посltуl,и, яtкi перебува}оl,ь у tзоltсlдiгtl,ti

органiв мiсцевого самоврядуваI]FIя, а саме: здiйснення ресстрацiТ 
,га зtIrlт,гя з

рЬсстрацiТ мiсця про}киваI]ня осiб на територiТ вiдповiдноТ адмiнiс,гратиI]ljо-

територiалt ьгlоТ одиницi.
однаtс, коtIтроль за дотриманням органами реес,грацiт заt<огtодавстI]а з

питань у c(lepi реестрацiт/зняття з ре страцiт мiсця про}кивагlrrя/гrеребування

осiб здiйснIосться органами мlсцевого самоврядування.

С,гаr-гЯ 2В. ПовrIова}I(еlIlIя в галузi бюджету, фiнаtlсiв i цilл

BcT,aHoB.lteHo:
п.б) 1) Виконавчим lcoMiTeToM сiльськоТ ради не в пов1-Ilи Mlpl

виконуlо1ься l]имоги дitо.lого законодавс1,1]al t] частинi здiйсгlенlIrl l(olITl]oJllo заl

дотриманням зобов'язань щодо платеiItiв до мiсцевого бtодiкету I-I8l

пiдiриемствах i в оргаrriзirцiях tIезале)I(но вiд (lорм власностi,

IJiдповiдFIо до N4етодиlси розрахунку i порядку виI{орLIс,гаFII{rI гlIIати за

оренду дер}ItеIвFIого майна, затверд)tеною постановою Itабiнету N4iHicTpiB

Украiни вiд 04 жовтI-Iя 1995 року Л97Вб (зi змiнами), за оренду нерухомого

майtlа, що перебувас у комуLItlJIьгIiй власност,i, бюд>Iсетнi оргагtiзацil спла,tуlсlть

1 грrr,
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Так, сiльськоIо радоIо укладений договiр оренди об'сктiв I(oMyHaJIbLIot,o

майна з i(ЗОЗ <I{егrтр первинI]оТ медико-санiтарноТ допомог,и БогоДухiвсьt<оr'о

райоrrул для забезпе.tенtlя примiщенt-tя ФАПу в с, Братеницlt Та С. IBaHo-

Шийчине (логовiр вiд |4 сi.tня 2016 року ЛЬ7), розмiр орендноТ пЛаlТИ Та

нарахування rrа 01 сi.tня 2017 року складас 2,0 грн., що вiдповiдас факти.-tним
надходженням.

СтаноМ rrа 01 сi.tнЯ 201 8 рокУ надходЖення вiд орендноТ плаr,и складаIоть

2,0 грLt.' rцо вiдпОrзiдае lIарахуваltltIяМ згiдгtО з договоРом вiД 05 сiчllя20l7 por<y

J\ъ7 з КЗоЗ кl{егr,гр первинl]оТ медико-санiт,арноТ догtомоги Бoгo21yxit]cbl(ol,o

райогrу>. у 2о1 В роцi договiр укJIадеLIо вiд 04 сi.tняt 20l В року NЬВ rra тих }Ite

умовах:, с,l,рок сплати - до 15 грудня 20l8 року.
KpiM To1-o, в с. Братениця та с. Iвагrо-Шийчино дiють сiльсьrсi бiблiо,геlсr,r-

фiлiТ, Проте, договори оl]енди з КЗ БогодухiвськоТ райогrгrоТ l]а/]и

<Богодухiвська централiзоваLIа бiблiотечна система> вiдсутнi, ореrtдна плата LIe

нараховагIа, IIадходження вiдсутгti, що е порушенням Llинного заr](оIIодавства

УкраТни,
Рекомеltдовано:
Укласти договори оренди комунального майна з КЗ Боr,одухiвськоТ

районноТ Ради <Богодухiвська централiзована бiблiотечна система)) ,га в)l(ити

вiдповiдrrих заходiв щодо стягнення заборгованосr:i.
п.б) 2) I-Ia територii' сiльсько[ ради вiдсутне rlентралiзоваIIе

водопосl,аlllаltlt{rt. I{аселеt1гtя забезпеLIено водоIо iз шахтгlих коJlод(rIзtв.

Когtтролt за дотриманням цiн i тарисРiв покладеLlо на гrост-iйгIу

депутатську rtомiсiю з питань бюдrкету (Субота Iо.Ф.), ItoH,r-porrb вiдсу,гнiй у
зв'язкУ з тим, що тарифи сiльсьКою радоЮ не затверджувалиоя, а державIIе

регулювання цiн на продовоrtьчi та промисловi товари вiдсутrlс.

Вс,t,ановлено;
п.б) 3) IнвестицiйгIi кошти протягом 20l7 року не залуrlLlJtись. Поряд з

ЦИМ, стоВ iM, BaTyTiHa пос,гiйно надас благодiйну лопомогу lla гIроl]едення

свят, уLIасникам дТо, ветераFlам вiйни та працi, ремонт та оLII4U]енгIя вiд сгriгу

дорiг, За tсошти пiдприсмства здiйснюсться булiвничтво церкви Рiздва lоагIнаt

Хрестителя lз с. Iвано-Ший,tине.
Реlсомеt-lдовано:
Дrс.гивiзуtзаtти робо,Iу що/]о розроблеFILIя проектitз длit y,tacTi у кoнKypcax

рiзниХ 1эiвгriВ щодО залуLIеLILIя iгtвестицiйних lсоштiв та виготовJIеFIня проек],FIо-

кош1ори СноТ докум ентацiТ на об' сtсти, яtс i потребують iнвестицi й гr и х

Сr-аття 30. Повttова}кеннrl В галузi }I(итлоl}()-l(омуllrlJI1,Itоl-о

господарс.гвil, побуr,ового, торговельного обслуговуванtIя, гI}омадсьI(оt,о

харчуваrIня,,грrttiспорту i зв'язl<у
встановлено:
п.б) 1) Станом на 01 сi.rня 201В року на територiТ рали (lункrцiогrуIот,ь

2 магазИLtи та один KiocK, Суб'еItти господарювання, якi HallaloTb побут,овi

послуги) rзiдсутнi.
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ПеревезеннЯ жителiв сiльськоТ Ради здiйснюеться на примiському

автобусному маршрутi Богодухiв (дс) - Iвано_Шийчине щовiвторка та

щочетверга.
На територii сiльськоТ

два пересувних поштових
щочетверга та щосуботи.

Пiдприемства житлово-ItомунаJIъного господарства на територ11 сlльськоl

ради вlдсутн1.
Рекоменд}zвати:
Провести вiдповiдну роботу з ФоП ольховський А.Б, щодо дотримаFII]я

правил роздрiбноТ торгiвлi продовольLlими товарами, затвердженими наказом

йi"i.r"р.ruu економiки та з питань свропейськоТ iнтеграцii УкраТни

вiд 11 липнЯ 200З рокУ Jф155, зареестрованого в N4iHicTepcTBi юстицiТ УкраТни

2з липня 200З року за Ns62B l7g4g, а саме здiйснити в магазинi викладкУ

асортименту продукцiт вiдповiдно до товарного сусiдства
п.б) 2) Для забезпечення контролю за належною експлуатацlсю та

органiзачiсю обслуговуваI-Iня населення гriдприемствами торгiвлi з керiвниками

проu.д.пu роз'яснювальна робота щодо утримання прилеглих територiй в

належному carriTapнoмy cTaHi.

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

обслугоВуваннЯ у 2017 роцi та сiчнi-березнi 2018 рокУ FIe затверд}кувалися

через вiдсутнiсть потреби.
п.б) 5) у комунальнiй власностi сiльськоi Ради на облiку знахоДитьсЯ

один rки.r,ловий буд"i-rоr<, яlсий за призначенl]ям не використовусться (будiвля

знаходитьQя в незадовiльному cTaHi).

п.б) б) Що сiльськоi ради не звертались громадяни щодо надання lM

безоплатного житла або за доступну для них плату,

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

устаноВ та оргаНiзацiй, розташованих на територii сiльськоТ ради, квартирний

облiк не ведеться.
п.б) 8) Будинки

сiльськоi ради вiдсутнi.
державних та комунальних органiзацiй на територtТ

п.б) 9) У зв'язку вiдсутнiстю
сiльськоТ ради Iх облiк не ведеться.

п.б) 10) Сiльською радою облiковуються об'екти нерухомого майна, якi

вiдносяться до Тх комуrrальнот власностl, а саме:

- Ltе)l(рlтJIових булiвель - 3 (будiвля сiльськоi ради, ФП в с. Братениця та

АЗПСМ с. lвано-Шийчине);
- об'сктiв закладiв освiти та культури - 4 (Iвано-Шийчинська сiльсьtса

iЁýчь..di;;iiij'+;ijlj;i.i;,ýiýлi9тека-фiлiя; КЗ,,кБратенйцька'загальноосвiтня,шкбпа,l'I=IIl стУпеiiiвр;:l[ýlцý:,i;}ffi,i{Н

Шийчинський навчаJIъно-виховний комплекс та Iвано-Шийчинський сiльський

будинок культури).

ради (с. Iвано-Шийчине та с. Братениця) прачюс

вiддiлення, графiк роботи яких - щовiвторка,

не)Itитлових примiщень на територiТ
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спецiального зв'язку та захисту iнформачiТ

осttiльки цiеТ слу>rtби в районi немас.
Украiни сiльська рада не здlиснюе,

п.б) 12) Ведення державI-Iого ресстру громадян призупинено на

обласному piBHi. Громадяни не зверталися до сiльськоi ради з питань

полiпшення }китлових умов.

Стаття 31. Повнова}кеtIня у галузi будiвництва
Встанов:lено:
п.б) l) I}iдпОвiднО до ЗакоНу УкраiНи "ПрО регулювангrя мiстобулiвгrоi

дiяльносr,i" виI(онавчi комiтети мiсцевих рад не беруть yLIacTb у прийгrя,г,гi в

експлуа,fаrцirо закiнчених будiвництвом об' ск,гiв,

п.б) 2) Вiдповiдrrо до Поло>tсегtня про мiстобулiвгrий кадастр,

затвердженого постаI-Iовою Itабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 25 травня 201l року

Nb559, мiстобудiвний кадастр ведеться уповнова}кеними органами

мiстобулування та архiтектури, якi можуть утворювати для цього слуlrtби

Mi стобул i вt-lого кадастру.
Мiстобудiвr-rий кадастр створений i ведеться на обласному piBHi,

п.б) З) На територiТ сiльськоi ради не зафiксовано випадt<iв будiвгlицтва,

яке проводиться з порушенням мiстобудiвнот документацiт i гtроеl<тiв, а Tal(o)lt

може заподiяти шкоди навколишньому природному середовиulу.

п.б) 4) На територiТ сiльськоТ ради будинки та споруди, що Mo)Ky,l,b

заIзнатИ вгlJlиlзу небезпечних природних i техногенних явищ вiлсу,ггri,

п.Сi) 5) Ila територiТ ci;rbcbKoT Ради е 2 пам'ятниItа, яt<i гrостiйно

утримуIо,гьсrI в I-Iалежному cTaHi.

n.O) О) Звергrень вiд гlэомадян щодо спорiв з питань vriстобуЛуваL{нrl l(o

сiльськоТ ради не надходило,

Стzrття 32. Повнова}кення у сферi освiти, охорони здоровurl, l(уJIьтури,

фiзкультури i cllopTy
встановлегtо:
lr.б) l) В межаХ наданиХ повноi]а)кенЬ IIa територ11 clJIbcbKo1 Ради

забезпечегtо досr:упtliсть та безоплатнiсть освiти. Щiти, якi про}киваIоть на

територiТ сiльськоТ ради, вiдвiдують КЗ <Братеницъка загальноосвiтня школа

I-fi cTyrleHiB>) та lвано-ШийчинськиЙ I]авчально-вихоtзt-tvtЙ комплеl(с

(<Загальноосвiтнiй навчальНий заклад I-II ступенiв - дошкiльний навчальний

заклад>). Ilавчанrtя i виховання школярiв здiйсrrlоеться державноIо Mol]olo.

РекомеtlДовано: 
rпл п.\rl-\яттIеLтн l,ехнiчноt' базизапланувати заходи щодо покращення матерlально-

навчальI]их закладiв шляхом надання субвенцiй вiдповiдно до поr,реб,

встановлено:
rl.б) 2) Виконавчим ltoMiTeToM сiлlьськоТ Ради проводиться достатня

робота щодо створення необхiдних умов для виховаI-Iня дiтей, пiдлiткiв ,га
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молодi, розвитку iх фiзичних та розумових здiбностей, продукr,ивнот праui

учнiвськоi молодi за мiсцем про}кивання

На териТорii сiлЬськоi РадИ дiс I сiльський будиноlt

купьтури. Працюють два гуртки: фiзичг ик остахов O,L) та

декоративно-прикладного *".r.ц,r"u ( O""u о,в,), Щiти

систематично залучаються до проведення свят та тематичних BetlopiB,

Проводиru." t{uп.жна робота з розвитку фiзичноТ культури i спорту, Щля

молодi та дiтей В спортивних закладах навчальних закладiв працюють

безоплатнi гуртки з футбЪлу, волейболу, шахiв, шашок. в с. Iван9]шч::::

функчiонус аматорська футбольна команда, яка проводить 1гри пlд час свят,

що проходять FIa територii сiльськоi ради,

для проведення оздоровчот кампанiт 201в Року, а саме гrа придбання

путiвоК для дiтеЙ пiльговИх lсатегорiЙ сiльсьtсою радою видiлеr-ri кош,ги в cyMi

42,0 тис.грн.
на територiт сiльськот ради знаходяться амбулаторiя загальнот практики

сiмейноi ,.д"ц""" с. Iвано-Шийчине та фельдшерський пункт с, Братеницяt,

населення, яке обслуговус амбулаторiя загальнот практиttи сiмейнот медицини

с. Iвано-Ший.tине складае 67З осiб, з них дiтей -101. Населеtltjя, яке обслуговус

ФПс.БратеницЯсТаноВИть496чоловiк,ЗнИхдiтеЙ-42,
vlедичну допомогу в амбулаторiI загальноi практики сiмейнот медициFIи

с. Iвано-Шийчине надае лiкар загальноi ,,рактики сiмейноi медицини (працrое

на 0,5 ставки), 2 сiмейнi медичнi сестрИ та молодша медичFIа сестра

(0,5 ставки). Медичну допомогу в фельдшерському пунктi с, Бра,гениця надас

1 середнiй медичний працiвtlик та мол )дша медиLIна сестра (0,5 ставки),

графiки роботи медичних закладiв складенi та узгодlItенi з сiльською

радоЮ таl(иМ u"no*, щоб мешканЦi мали мо>ttливiсть отримати медиLIну

допомогу у сприятливий для IJих час,
безпечуеться
цукровий дiа
ькiй АЕС та
ету.

Рекомендовано:
вrкити заходiв щодо залучення бiлъшоi кiлькостi дiтей, як1 llроживають

на територii сiльськоi рdди, до позашкiлъного виховаIfня, занять фiзичr-rоrо

культуроЮ i спортоМ шляхоМ органiзашiТ спортивно-масовоТ, патрiотичноТ

роботи.

встановлено:
п.б) 3) Пiльгова категорiя нlселення забезпе,lуеться лlкарськими

засобами в межах видiленого бюдtкет

перебувае пiд наглядом сiмейного лiк

хворих LIa онItопатологiю , 47 5 хворих

астму,га В учасниiкв лiквiдацiТ aBapiT на LIAEC,
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п.б) 4) Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 12 квiтня

2000 року N64б кПро затвердження lнструкцii з облiку дiтей i пiдлiткiв

1цninrnoro Bilty> сiльсьttоtо радою ведеться облiк дiтей дошкiльного та

шкiльноГо BiKy. РiшенняМ виконавЧого KoMiTeTy сiльськоi ради вiд 1В травня

2OI7 року пъjs проведено закрiплення мiкрорайону обслуговування за IBaHo-

Шийчинським навчально-виховним комплексом кЗагальноосвiтнiм навLIальним

закладом I-II ступенiв дошкiльним навчальниМ закладом) мiкрорайонУ

обслуговуваI-Iня (с. Iвано-Ший.lине) та КЗ кБратеницька загальноосвiтня школа

I-II ступенiв> (с, Братениця),
Всього на територiТ сiльськоТ Ради проживае 67 дiтей дошкiльного ,га

112 дiтей шкiльного BiKy.
не призначено особу, вiдповiдальну за створення та постlине оновлення

}Tft Вf,QРЬж*ц*гдмllзе*дьъwди

дi а 2Oil7l2o|8 навчальний piK, затвердrкенi

сiльським головою. Складена перспективна мереЖа НаПОВНЮВаНОСТi ЗаКЛаДiВ

освiтИ дiтьмИ дошкiльНого Т шкiльноГо BiKy на перiоД до 2021 potty,

Рекомендовано:
Продовлt"r" роботу щодо облiку дiтей дошкiльного та шкiльt-tого BiKy,

встановлено:
п.б) 5) Протягом 20]11l20|B навчального року велася спlльна

профорiентацiйна робота з Богодухiвським районним центром зайня,гостi з

учнями 9-х класiu, яrсi навчаIоться у закладах загальноi середньоТ освiти,

розташованих на територii сiльсьrrоI ради,
Рекомендовано:
Продовlкити проведеннr{ iнформ цiйноi роботи серед випускниItlв щодо

наявностi вакансiй та попиту на робочу силу на територii сiльськот ради,

сгIрияти створенню необхiдгrих умов для працевлаштування випускникiв

шляхом вiдкриття нових робочих мiсцъ,

встановлено:
п.б) б) Hu ,.prTopiT сiльськот ради дiють Iвано-Ший,lинська та

Братеницьrtа сiльськi бiблiотеки-фiлii. Для дiтей молодшого та середнього

-*iл"*rоrо BiKy здiйснено передплату на журнал "Абетка", Проводяться

тематичнi виставки лiтератур", i.ruтичнi заходи iз залу,Iенням школярiв,

забезпечення yuHiucinoT молодi загальноосвiтнiх навчальних закладiв

безоплатними пiдручниками проводиться за paxyFlolt дер}кави, Поповнегttля

ЬtОлtоте.tногО Qонду закладlв освiти перiодичноlо, художньою та методичноFо

лiтературою проводиться LIacTкoBo,

рекомендовано: 
бпiпте.rного rьот ,альноi середньоiСприяти розширенню бiблiотечного фо"ду закладlв заt

освiти шляхоl\[ здiйснення передплати на газети та журнали для дlтеи

молодшого та оереднього шкiлiного BiKy вiдповiдно до iHTepeciB,



встановлено:
в

радi органiзована робота щодо запобiганняп.б) 1) У сiльськiй
бездоглядностi неповнолiтнiх, а саме: спiльно зi службоЮ У справаХ дiтей

районноТ державноi адмiнiстрачii проводяться рейди з метою виявленн я дtтей,

якi броляжать та хtебракують. Унаслiдок проведення систематичноI роботи у

даному напрямку тtодноi ди-гини з територiТ ради на профiлактичному облiку

не перебувас.
при виtсоFIавчому koMiTeTi сiльськоi Ради створена громадська комlсlя

у справах дiтей. ПлаН роботи на 2018 piK затверджено, але проаналiзувати

дiяльнiсть громаДсьlсоТ KoMiciT у справах дiтей неможливо LIерез вiдсутнiсть

матерiалiв (протоколiв та звiтiв).
Рекомендовано:
t. Органiзувати роботу громадськот koMicii у справах дiтей на належному

piBHi,
2. Виявляти неповнолiтнiх правопорушникiв, батькiв, якi негативI]О

впливають на поведiнку дiтей.
з. Систематично аналiзувати стан правопорядку 

. у молодlжному

середовищi з метою свосчасного реагування не вчинен1 неповнолlтнlми

особами.
4. ГIрово ди,ги профiлактично-попередя(увальну роботу серед IJих,

5, У разi виявлення бездоглядних та безпритульних дiтей на територiТ

сiльськоi РадИ повiдомлятИ службУ У справаХ дiтеЙ райоrrноТ дерлсавноТ

адмiнiстрачiТ.
6. LI_\oKBapTaJIbIlo надаватИ звiти, протоколи та плани громадсько1 I(oMlcll

у справаХ дiтей-дО службИ у сгIраваХ дiтеЙ районноТ дер}кавнОТ адмiнiстрашiТ.

встановлено:
п.б) 8) у 2017 роцi видiлена цiльова субвенцi я для органiзацiТ харчування

учнiв закладiв =u.unrroi середrrьоТ освiти, якi знаходяться на територiТ сiльськоТ

buo' (для учнiв 1-4 класiв - 77 ,52О тис.грн., 5-9 класiв - ]7 ,844 тис,грн,),

з територiт сiльськоI Ради жодна дитина не перебувас у державних

дитячих закладах, Bci дiти-сироти та дiти, шозбавленi батькiвського пittлування

влаштованi до сiмейних форп,t виховання,
Рекомендовано:
1. у разi виявлення дитини та набуттям HeIo статусу сироти чи

позбавленоТ батькiвського гliклування, вжити заходiв щодо влаштуваI]ня i] до

сiмейних форм виховання.
2. Вжити заходiв щодо подальшого FIадання цiльових субвенцiй для

забезпе.tення харLIуванням дiтей, що проживаIоть на територiТ сiльськоi ради

вiдповiдгrо до чинного законодавства.

встановлено:
п.б) 9) Н" територii сiльськоi ради знаходяться Iвагrо-Шийчинський

сiльський булrпоп культури, Iвано-Шийчинська та Братеницька сiльськi

бiблiотеr<и-фiлiТ.
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В межах наданих повноважень на територiТ сiльськоi ради заклаДаМИ

культури забезпечено безкоштовне користування бiблiотечгrим фонДоМ, УЧаСТЬ

у роботi клrубr-rих формуваLIь та соцiокультурних заходах.
I-la територiТ сiльськоТ ради у 2017 роцi придбано та всТаноВЛеНО

5 iгрових майданчикiв.
рекомендовано:
1. ВжитИ заходiВ щодО змiцнення матерiально-технiчноТ бази закладiв

культури.
2, Продовжити роботу щодо винайдення можливоотi для встановJIення

нових ди,Iячих iг,рових та спортивних майданчикiв на територiТ громади,

встановлено:
п.б) 10) На територii сiльськоi Ради знаходяться пам'ятItИ icTopiT

братськi могили (с. Iвано-Шийчине та с. Братениця). Проведено потоЧний

ремонт пам'яток, упорядковано прилеглi територii.
TaKorK на1еритОрii сiльськоТ ради знаходиться 14 пам'яток археологiI, iцо

пройшли iгtвентаризацiю.

Реtсомендовано:
Пiдтримувати в належному cTaнi пам'ятки icTopiT.

Стаття 33. Повноваження у сферi регулювання земельних вiдносиrl

та охорони l,trlвI(олишнього природного середовища

встановлено:
п.б) 6) у 2о17 роцi на територiТ сiльськоТ ради надзвичайних ситуацiй не

зафiксовано,

Рекомендовано:
1. Продовжити роботу консультацiйного пункту з навчання населення

дiям у надзвичайних ситуацiях
2. Продов>кити роботу щодо внесення змlн до договорlв оренди

земельниХ дiлянок водного фоrду з питання пiдвищення tlерсональноТ

вiдповiдальностi орендарiв за створення умов безпечного перебуванrrя

громадян на орендованих водоймах та безпечноi експлуатацii гiдротехнiчних

споруд.
З. ЗабезпеLIити виконання cTaTTi 19 п,2, п.З Кодексу цивiльного захисту

УкраТни,
4, Згiдr-rо з розпоряд)Itенням голови районноТ державнОТ адмiнiСтрашir

вiд 10 жовтня 2о]I] року NsЗ55 <Про заходи щодо безаварiйного пропуску

осiнньо-зимових дощових паводкiв, льодоходу i весняноТ повенi в райогIi у
2о17 -20Iв роках)), розробити та затвердити в установленому порrIдкУ

вiдповiдний План. Iнформацiю про виконацня Плану надавати до вiддiлу

мiстобулуваFIня, архiтектури, )китлово_комунального господарства та

цивiльного захисту районноi деряtавноi адмiнiстрачii.
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п.б) 7) На територii сiльськот ради вiдсутнс санIсцiоноване

(паспортизоване) звалище для розмiщення твердих побутових вiдходiв.
на територii району дiс Комплекс по управлiнню комунальними

вiдходами м. Боголухiв (I черга), балансоутримувачем якого с ItП кГосподар>

Богодухiвськоi районноТ ради.
Сiльською радою у 2017 роцi укладено договiр з Кп <Господар> на

захоронення твердих побутових вiдходiв в контейнери та мiшttи. На даний час

на територiI сiльськоi ради встановлено 2 контейнери.
Сiльською радою придбано та встановлено 2 контейнери длrI збору

твердих побутових вiдходiв.
Реlсомендовано:
l, Здiйснити органiзацiйнi заходи iз збирання, вивезення та захороненIJя

твердих побутових вiдходiв, в тому .Iислi роздiлъне збирання твердих

побутових вiдходiв, в насел_ених пунктах вiдповiдно до вимог чинFIого

законодавства.
2, Здiйснювати контроль за суб'сктами господарювання щодо додержаннrI

вимог заI(онодавства про охорону навколишнього гIриродного середовища.

п.б 7-1) На териТорiТ сiльСькоТ радИ вiдсутнi суб'екти гriдприсмницькоТ

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

доступу до еtсологiчноi iнформачii не створена у зв'язку з вiдсутнiстю

необхiдного фiнансування на придбання вiдповiдноI технiки та програмного

забезпечення.
п.б) 12) Вiдсутнi справи про адмiгriстративнi правопорушення, не

передаваJlись матерiали на розгляд iнших органiв щодо порушення

законодавства про вiдходи.
Сiльсьttою радоЮ здiйснлосться контроль за додер)ItанЕIям юридичними Tal

фiзичними особами вимог у сферi поводження з побутовими та виробничими

"iд*одurr. 
Рiшенням виконавчого KoMiTeTy сiльськоi ради вiд 2В березня

2о]^1 рокУ Jф 15 затверджений План щодо органiзацiТ та проведенFlя в FIаселених

nynniu* сiльськот Ради санiтарно-екологiчного впорядкуванFIя та благоустроlо

територiТ FIаселених гtунктiв сiльськоТ ради.

стаття 34. Повнова?кення у сферi соцiального захисту населення

Вст,ановлегtо:
п.б) 1) Представники сiльськоТ Ради брали участь у розробцi Програми

полiпшегtня стану безпеки i умов працi та виробни,tого середовища та

Програми зайняtтостi населення Богодухiвського району. Сiльською радою

вiдповiднi програми не розроблялися, питання про Тх розроблення FIa засiдання

ради не виносилося, рiшення не приймапося.
п.б) 2) Забезпечусться здiйснення передба.-lених закоFIодавством заходlв

щодо полiпшення житлових i матерiально-побутових умов iнвалriдiв, BeTepaHiB

вiйни та працi, реабiлiтованих громадян як жертв полiтичгlих репресiй,
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вiйськовослужбовцiв, сiмей, якi втратили годувальника, багатодiтних сiмей,

громадян похилого BiKy, якi потребують обслуговування вдома, до влаштування

в будинки iнвалiдiв громадян, якi мають потребу в цьому.
належним чином органiзовано роботу щодо включення громадян, Що

мешкають на територii сiлъськоi ради, до Сдиного державного

автоматизованого р.Ъ.rру пiльговикiв. На 100 % складений ресстр BeTepaHiB

вiйни та працi, ubr.puniu вiйськовот слуrrtби та органiв внутрiшнiх справ,

громадян, яrсi постра}кдали внаслiдоtt Чорнобильськот катастрофи та реестр

осiб, якi мают" ,rpu"o на пiльги за соцiальною ознакою. Проводиться робота

щодо включення до реестру iнформаuii iнших категорiй, згiдно з Законами

УкраТни <Про статус BeTepaHiB вiйни гараrrтiт Тх соцiального захисту>)

<Про соцiальн ий захист дiтей вiйни>, <Про бiблiотеки i бiблiотеLIFIу слраву),

<Про ocBiTy>, <Про охорону дитинс Р.ЁН}" P,jP8"

за 3 дiтьми, позбавленими батькiвського пiклування, якi походять з

територiт сiльськот ради не закрiплена житлова площа.

Реtсомендовано:
у p*i офорйлення вiдповiдних документiв на rкитловий будинок,

прийняти рiшення виконавчого KoMiTeTy сiльськоТ ради, щодо закрiплення

житла за дитиною.

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

сiльськiй' Радi призначено В багатодiтним сiм'ям. Щержавну соцiальну

допомогу, пов'язану з охороною материнства i дитинства, отримували 52 ciM'T,

,,.о) +) Вiдгrовiдно до чинного законодавства по сiльськiй ралi допомога

на дiтеЙ, Н8Д яItимИ встановлено опiку чи пiклування, у 2016-2017 роках

призначалася З громадянам,
У наявностi с списки дiтей-

пiклування, якi гIроживають на тер

громадян, а саме:2 дитини-сиро
позбавлена батькiвського пiклування, що виховуються за межами сlльсько1

ради,

рекомендовано: 
?попяпженням ' от дерrкавнот1. У разi призначеннЯ розпоряДженняМ головИ Р&ИОНIJt

адмir-liстрацif огriки над дLIтиноIо вирiшувати питання закрiплегtня житла,

2. Ilадавати довiдки про склад ciM'T особам, якi готуtоть документи щодо

ВЗяТТЯТхнаоблiкякопitсУна(гriклУвальника)'

п.б) 5) Подання вiдповiдно до законодавства на отримаFIня одноразовоТ

допомоги громадянам, якi поiтралtдали вiд стихiйнОго лиха у 2016-20|7 рокаХ

непровОдилось' 
,о16r,01'7 DoKa), сiльськоi Ради налiчувалосьп.б) 6) У 2016-20|1 роках на територll

6 доро.п"*, якi постраждали внаслiдок aBapiT на Чорнобильсьrtiй дЕс,



|2

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про ататус i соцiальний захист громадян, якi

постраждали внаслiдок Чорнобильськоi катастроф"u, пiльгами користувалися

"о"нi;"Ь.оооо"JIення громадян, постраждалих внаслiдок ЧорнобильськоТ

катастрофи, санаторно-курортну путiвку отримала 1 особа.

п.б) 1) З метою сприяння зайнятостi безробiтних iм надастьсЯ правО

участi у громадських роботах та iнших роботах тимчасового характеру,

ГIроrо.о' 2о1^6-2017 poKiB такимИ видамИ робiт охоплено 5 осiб та використано

коштiв на суму !J,-0 тис.грн., у тому числi кошти, передбаченi мiсцевим

бюдlкетом - |1,4 тис, ГРН., кошти Фонду загальнообов'язкового державноl,о

соцiального страхування УкраТни на випадок безробiття - 5,6 тис, грн,

п.б) 8) у 2о1,6-2о17 роках травмованих осiб на територiТ сiльськОТ РаДИ Гtе

було, Bci колективнi договорИ на пiдприсмствах мiстять в роздiлi "Охорона

працi" комплекснi заходи щодо доведення умов працi до нормативних вимог

(100% до потрiбного),
у шкiдливих умовах на неатестованих робочих мiсцях робiтники FIe

працюють.
Професiйних захворIоваFIь не зареестровано,

ЛЬзвiл на початок робiт вiд територiального управлiгtняl

щерхtнаглядохоронпрацi Уrсpатни В Харкiвськiй областi пiдприсмства не

одержували.^ 
п.б) 9) На територii сiльськоТ Ради заресстровано б юридиLIних осiб, з

яких б мають колективнi договори, Що вiдповiдають вимогам чинного

законодавства i заресстрованi в управлiннi соцiального захисту населеFIня

районr-rоТ дер)кавноТ адмi нiстрашiТ,

ПротягоМ 2016-2017 poKiB труловi спорИ не розглядалися,

".о1 
to; Виплати щомiсячнот допомоги особам, якi здiйснюють догляд за

самотнiми громадянами i якi за висновком медичних закладiв потребують

постiйного стороннього догляду, проводяться у встановленому законодавством

порядку.
,щопомога малозабезпеченiй особi, яка проживас разом з lнвалlдом

I чИ ll групИ внаслiдоК психiчного розладу, який за висновком лiкарськоТ

KoMiciT медиLIного закладу rrотребуе постiйного стороннього догляду, не

призначалася.
компенсацiя фiзичним особа л, якi надають соцlальн1 послуги,

отримували б осiб. Компенсацiя непрацюючiй працездатнiй особi, яка доглядае

за iнвалiдом I групИ або особоIо похилого BiKy, який досяг ВO-рiчгrого BiKy,

признача;rася 1 особi.
п.б) 1l) Вiдповiдно до пункту з cTaTTi 50 Закону УкраТни (Про зайнятiсть

наоелення) до районного цеtIтру зайнятостi пiдприсмствами, установами Tzl

органiзаЦiямИ уЪi* боРм влаiнЬстi надаеться звiт зпН про попит на робочу

.rny (BaKaHciT). Контроль за наданням звiтностi не проводиться, Iнформування

населення про потреdу пiдприсмств, установ та органiзацiй ycix фор, власносr,i

у працiвниках здiйснюсться шляхом подання слуrкби зайнятостi з
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м-фffiбб.tгfЁ айtr+ятоlсйiiiiфl 
,8iдL+a,sii;

профорiснтацii'' (причепiв). У районному центрi зайнятостi розмirценi стенди з

картками вакансiй, в яItих вказуIоться вiльнi робочi мiсця.

проводиться здiйснення контролю за поданням у встановленому порядку

пiдприемствами, установам1 та органiзацiями Bcix форм власностi вiдомостей

про наявнiсть вiльних робочих мiсць (посад), органiзацiсю iнформування

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

у прашiвниках.
п.б) 12) Протягом 2016-20\

соцiально FIезахищених верств насе

Закон УкраТни кПро зайнятiсть нас

розраховувати квоту. Професiйну пiдготовку особи з обме)кеною

працездатнiстю не прохо дили,
п.б) 14) згiдно iз законодавством здiйснюються заходи соцlальLIого

патронажу щодо осiб, якi вiдбували покарання у видi обмеrкення волi або

позбавлення волi на певнИй строк' 
'пьсьtсот Ради FIe I]адав алисяп.б) 15) У 20|6-2017 роках на територ1l с1,

соцiальнi'поaпу." бездомним особам, так як таких не було виявлено,

п.б) 1б) Сiльсъкою радою в}киваються вiдповiднi заходи, спрямоl]агti на

запобiгання бездомностi осiб,

Рекомендовано:
1. здiйснювати аналiз ситуацiТ у соцiально-трудовiЙ сферi, контро": 

:1
станом укладання та аналiз стану виконання умов коJIективних договорlв

пiдприсмствами, органiзацiями та установами,
2. Пiдвищувати середнiй р вень заробiтнот плати та I(онтролювати

своечаснiсть ii виплати,
:Eяtйi;:j:;]1}]i.-.l:,ilili.j;ijifilr. ,,il;,}.'оУ'9о[,рrрёГЁ{l,;у ксffIёl{tчtЦяffД?ёDЩUгоЕФРдЕryýврýбиff+\rфi:Wоt\}flJЁкtТ}i:i,i*Лl;i:,:,

заходи з охорони прац1.

4. проводити бiльш активну роз,яснювыIъну IJUUUry па IUyIrrvyr!

сiльськот Ради що о заJIучення сiмей до оформлення субсидiй та державних
роз'яснювыIъну роботу територiТ

Вст,ановлено:
ч. 2) Працiвникам культури пiльги не

надання пiльг вiд працiвникiв не надходило,
надаються, оскiльки звернень щодо

на

допомог.
5. Прово дити роз'яснювальну роботу з пiльговим контингентом з питань

надання пiльг з оплати }Itитлово-комунальних послуг та виплати готiвtсою

BapTocTi твердого а також iнвалiдами стосовно

забезпечення проте и та засобами реабiлiтацiт,

6'НадаватибюджетУнавiДшкоДУВаннЯ
перевiзt-tикам втрат вiд перевезеFIня пасалtирiв пiльгового контиI-IгеFIту,

Медичнi працiвники, якi вийшли на

законодавством пiльги на комунальнi послуги,

рекомендовано:

пенсiю, мають встановленi
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Розглянути, при наявностi коштiв у мiсцевому бюджетi, моrкливiсть

надання працiвникам культури пiльг, встановлених законодавством,

Стаття 35. Повнова?кення в галузi зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

встановлено:
п.1) Сiльська рада безпосередньо не ме}кус з iноземними краiнами, тому

мешканцями теритьрiальнот громади не проводяться закупiвлi ToBapiB на

ринках, або у по.ru"uпьникiв на сумilкнiй прикордоннiй територiТ сусiднiХ

КРаТН'п.2) 
на територii сiльськоi ради вiдсутнiй орган доходiв i ЗбОРiВ. ПЛаТе>lti

до бюджету 
-субъкти 

господарювання i населення здiйснюють до

ьо.одухiвськоi одпr гу дрс Укратни в Харrtiвськiй областi, З MeToIo

..rp"""rn" ii дiяльностi сiльською радою проводяться систематичr-ri звiрки щодо

надходжень податкiв вiд використання земель, IЩороку до 01 ли|]lня

працiвникамИ сiльськоI Ради здiЙснюсться подворовий обхiд iз вруLIенням

податкових повiдомлень-рiшень на сплату земельного податку I,ромадянами,

KpiM того, до 01 травня IIроводиТься звiрка щодо змiн в базi землекористувачiв

та наданИх пiльг' 
,2с поRнОваженI Iiй мiжнародгtихп.3) Сiльсьtса рада не мае повноважень щодо реалlзаt

зобов'язань УкраТни.

Сr.аття зб. Повноt}а)кення в галузi оборопноТ роботи

встановлено:
йl 1) ВiдповiднО дО вимоГ постановИ Кабiнету VIiHicTpiB УrсраТни

вiд 07 грудня 2о16 року N921 "Про затвердження Порядку органiзацil' та

веденнЯ вiйськовОrо ЬбпiпУ ,rрr.оurЙкiв i вiйСьtсовозобов'язаниХ" та lнструкцii

з органiзацiт ведення вiйсьItового облiку вiйськовозобов'язаних i призовникiв в

органах мiсцевого самоврядування, на пiдприсмствах, в установах, органiзацiях

i навчальних закладах, затвердхtеноТ наказом MiHicTpa оборони УкраТни

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

вiйськовозобов'язаних i призовникiв.
Вiдповiдальним за ведення облiку вiйськовозобов'язаFIих та призовниt<iв

розпорядженням сiльського голови в\д22 сiчня 201В року J\ь0l-оД призначено

Ьпецiалiста-землевпорядника сiльсьtсоi ради Снiмщикову Т.В.

Списки -,nuniu, якi пiдлягають приписцi до призовFIоТ дiль1-1иlli

Богодухiвського району у 201В роцi, наданi Богодухiвському об'еднаному

MicuKoMy вiйськовому KoMicapiaTy у груднi 2011 року, звiрка списку

призовI]икiв проведена у лютому 201В року,
Станом rla |2 берЬзн" 201Ъ року до призовноТ дiльницi Богодухiвського

району не приписано хtодного юнака сiльськот Ради 200 i року народ}кення,

призвано до лав Збройних Сил Украiни осiнню 2017 року 2 призовника,

у примiще""i .inr.bkoi ради обладнано куточок вiйськовозобов'язаного,

де розмiщено витяг iз Закону Украiни "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову
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службу'', iнформацiя . n"ru"u вiйськового облiку вiйськовозобовоязаних i

пр".оurrкiв,-щодо призову громадян на строкову вiйськову службу та пiд час

мобiлiзацii, а такотt вiйськовот слутtби за контрактом.

Рекомендовано:
1. ПровеСти ппанУваннЯ вiйськовооблiковоТ роботи на2O1В piK,

2. ПовтоРно вивчИти гIостаНову КабiНету MiHicTpiB УкраТни вiд 07 грудtlя

2оir6 року :Ysqzl "Про затвердження Порядку органiзаuiТ та ведення

вiйськового облirtу призовникiв i вiйськовозобов'язаних" та Iнстlэукцirо з

органiзацiт ведення вiйськового облiку вiйськовозобов'язаних i призовникiв в

органах мiсцевого самоврядування, на пiдприсмствах, в установах, органiзацiях

i навчальних закJ-I адах, затверджену наказом N{iHicTpa оборони УкраТr-rи вiд l5

грудня 2010 року Ns660.

п.б) 2) Бронювання роб<iчих мiсць для вiйськовозобов'язаних в сiльськiй

радi проводиться.
Рекомендовано:
За необхiдностi провести утоLIнення

для вiйсьt<овозобов'язаних сiльськоТ ради,

списку заброньованих робочих мiсць

встановлtено:
n.o) З; Документи на особливий перiод в сiльськiй ралi вiдпрацьованl,

уточtlення спискiв вiйськовозобов'язаних та призовникiв, документiв t-la

особливий перiод проводиться в БогодухiвсьItому об'еднаному вiйськовому

rcoMicap iaтri що мiсяця.

рекомендоваrtо: 'i пункту збору сiльськот ради на
Проводити уточнення складу адмlнlстрацl

особливий перiод у разi змiн в'складi сiлъськоТ ради,

встановлено:
п.б) 4) На територiТ сiльськоТ радИ вiйськових частиIJ, установ,

навчальних закладiв Збройних Сил Укратни немае,

п.б) 8) Заходи з патрiотичного виховання

проводяться.
Вiйськово-патрiотичне виховання насеJIення здiйснювалось шляхом

залучення населення, в тому числi й молодi, до участi у
вiдзначення рiчницi Збройгrих Сил Укратни, Дня

зустрiчей, u.r,"рuпами вiйни, воiнами-iнтернацiоналiст
Сил УкраrТни, учасниками АТО,

у бiблiотеках щороку проводяться книжковi виставки, присвяченl,

зокрема, рiчничi виведення обмехtеного контингенту радянських вiйськ з

,.,, 
дёйёtiтаtйq,Ёýi.,рёьfiубJriirи,iqrtантоt'dЁ^'tЫ''ltriЙlitt(овi 

'вЙiТавки 'З 'НаГdДЙ'''-ДНЯ*"*'''"-'

населення спланованi та

нагоди f[ня пам'ятi та

у Свропi, органiзованi

народження Т.Г.Шевченка.
У TpaBHi 2оi-7 року проведено урочистi заходи з

примирення та '72-oi рiчницi Перемоги над нацизмом

зустрiчi з населенням та учасниками вiйни,



Рекомендовано:
Вдосконалити роботу

населення шляхом органiзацii
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щодо вiйськово-патрiотичного вихованIlя

зустрiчей iз ветеранами вiйни, працi, вiйськовоi

служби та учасниками АТО.

Стаття 3'7 t, Повновая(ення у сферi ресстрацii мiсця проживаlIня

фiзичних oci
встановлено:
п.1.)ч.1) Вiдповiдно до cTaTTi 10 Закону УкраТни <Про свободу

пересування та вiльгtий вибiр мiсця про}кивання в YrcpaTHi>, п,33 постаI-Iови

KaOlnbry N4iHicTpiB УкраТни в\д 2 березня 20116 року Ns207 кПро затвердження

Правил р.u.rрuцiТ мiсця про}киваrrr" ,u Порядку передачi органами реестрацiТ

iнформацii до единого державного демографiчного ресстру> здiйснена

,r.p."ipnu роботи виконавЧого KoMiTeTy сiльськоi Ради в частиНi делегованих

повноваЖень органiв виконавчоi влади, що забезпечус реалiзацiю дерlIсавноi

полiтикИ у "6epi реестрацiТ, зняття з реестрацiТ мiсця про}кивання/перебування

фiзичних осiб.
Розпоряд)I{еFIням в.о. сiльського голови в\д22 сi,lня 201в року лъ 02-од

визначено вiдповiдальну особу спецiалiста - землевпорядника

Снiмщикову Т.В. з надання адмiнiстративних послуг щодо реестрацiТ, зняття з

ресстрацii мiсця про}кивання/перебування фiзичних осiб та внесення у

встановленому законодавством порядку вiдомостей про ресстрацirо, зняття з

реестрацiт ,i.цо проживання/перебування осiб до единого дер}кавного

демо грасР iчн ого реестру.
Папка-накопичувач з

в наявностi.

LIормативними документами дiю,lого законодавства

е графiк прийому громадян, в якому зазначен1, днi та часи прийому

громадян для здiйснення адмi
в сiльськiй радi е iнфор 

який здiйснrосНе була надана посадова iHcT працlвника,

реестрацiю, зняття з реестрацiт мiсця пр /перебування фiзичних осiб,

ВiДповiДноДоПорядкУреестрацiIмiсцяПрожИВаЕIнЯТамiсця
перебування фiзичних осiб В ykpaTHi та зразкiв необхiдних для цього

документiВ (далi ПорядкУ) затвердх{еного наказом мвС Украirrи

в\д 22 листопаДа 2OI2 року ]ф 1077 у Ъiпu.uпiй радi ведеться журнал облiку

заяв про ресстрацiю мiсця проживангtя/перебування особи, *yllli,:]ITT:,,:
p.u.rpbuii: мiсцЯ проживаI]ня, журнаЛ видачi довiдоК прО ресстрацlю мlсця

.rроп,ruuгtня/перебування та зняття з реестрачiТ мiсця проживаFII]я фiзичних

осiб.
Заяви про ресстрацiю/зняття з ре€страцiТ мiсця про}кивання/1-1еребування

приймаються вiд громадян у ""iльсьпiй ралi. За 2017 piK зареестрували мiсце

про}киваннЯ 153 громадянина, 24 громадянина знятО з ресстрашiТ мiсцlt

прояtивання.
Фактiв порушення cTpoKiB та пiдстав ресстрацii/зняття з ресстрацiТ мiсця

проживання/перебування фiзичних осiб не виявлено.



За кожну адмiнiстративну
Вибiрковою перевiркою

проживання/перебування було
законодавства Украiни.

Ведеться журнш ресотрацii матерiалiв про адмiнiстративнi

правопоРушення' 
VN{ент'ми каOто эби та адресноТробота з облiковими документами карток ресстрацl1 ос(

картки у сiльськiй радi потребус покращення, своечасного поповнеFIня та

проставлення вiдмiток.
Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 2 березt,tя

2о16 року }Г9207 <Про затвердження Правил ресстрацii мiсця про)киванFIя та

порядlсу передачi органами реестрацiт iнформацiт до единого дер}кавного

д.rо.рuqriчного ресстру) до пiдключення вiдомчот iнсilормаrriйгrот системи

ресстрУ територiальноi громадИ дО РеестрУ iнформачiя про реестраrliю

передаеться протягом семи календарних днiв до територiального пiдроздiлу

дмс, а саме до Богодухiвського рс гу дмс укратни в харкiвоькiй областi,

вiдповiдно до територii обслуговування органу ресстрацiт в паперовому та

елеItтроНномУ виглядi за встановленими формами,
вiдомостi про ресстрацiю, зняття з ресстрацll мluц)l

проживання/перебування подаються вчасно з не значними орфографiчгtими
ресстрацiТ мiсцяl

помилками.
Рекомендовано:

1. ЗабезПечитИ розгляД довiдки про перевlрку,

2. Здiйснити аналiз резулътатiв перевiрки з MeToIo виявленн,I приLlин та

умов, що сприLIи]llили допущення порушенЬ,

3. ВлtитИ заходiв щодо iх усунення та недопущення в подальшiй роботi,

4. Забезпечити додаткове вивчення спецiалiстом-землевпор,lдником

сiльськоi ради Богодухiвсъкого району Снiмщиковою т,в,, що вiдповiдас за

надання адмiнiстративноi послуги реестрац\яlзняття з ресстрашiТ мiсця

проживання/перебування громадянам в системi службовот пiдготовItи та

контрол}о за належним виконанням постаFIови Кабiнету Vliгriстрiв УкраТни

вiд 02 березня 2оIб року Ns207 кПро затвердження Правил ресстрацiТ мiсця

проживаIlня та Порядку передачi органами реестрацii iнформацiТ до едиtrого

державного демографiчного ресстру),

С,гаттi 38. Повновая(ення щодо забезпечення закоlltlостl,

tIравопорядl(у, охорони прав, свобод i законних iHTepeciB громадяtl

IJстановлtено:
п.б) 1) Вiдповiдно до cTaTTi 40 Конституцii Украiни yci MaIoTb право

направляти iндивiдуальнi чи^ колективнi письмовi звернення або особис,го

звертатися до органiв державноi влади, органiв мiсцевого самоврядування та

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

обГрунтоваFIУ вiдповiдь у встаI]овлений законом строк,

17

послугу сплачсно адмiнiстр ативний зб ip,

заяв про реострацiю/зняття з реестрацiI мiсця

виявлено деякi порушення вимог LIинного
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КеруючИсь ЗакоНом Украiни <Про зверFIення громадян>>, <Про мiсцевi

дерхtавнi адмiнiстрацii>, Указом Президента Укратни вiд 07 лtотог0 200В року

Jф109 кПро п.рIПоr.рговi заходи щодо забезпечення реалiзацiТ та гарантування

конститУцiйгrогО права на звернення до органiв державноТ влади та органiв

мiсцевого самоврядування), постановою Кабiнету ivliHicTpiB вiд t4 квi,тгtя

1997 року NчЗ48 uПро затверцження IнструrtцiТ з дiловодства за зверненнями

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

громадян, на пiдприемствах, в установах, органiзацiях незалежFIо вiд фор,

власностi, u .u.обu* nou.ouoT iнффмацi'i) (далi- Iнструкцiя) здiйснено перевiрку

делегованих повноважень органiв виконавчоТ влади, визначеIJих

пiдпунrстом 1 пункту б) uu.r"*r, 1 cTaTTi зв закону укратни <про мiсцеве

самоврядування в YKpaTHi> (зi змiнами),

обов,язtс" ,о uЬд"нню дiловодства за зверненнями громадяFI покладенl на

в.о, сiльського гоJIовИ Iвано-Ший,lинськоi сiльськоi ради, секретаря сiльськоТ

Ради Хуповець Л.М. (розпорядження вtд22 сiчня 201В року J\I902/1-од),

впровад>Iсена журнальна форма ресстрацiт пропозицiй, заяв i скарг та

облiку особистого прийому громадян, ., эп17 t_rrrr 
,

1'ак, в *yp"uni р.u.rрuчii пропозичiй, заяв iскарг громадяtI у 2017 роцt

заресстрОванО 2З2 звеРнення, ,rроrо.о' 201В року на день перевilэки надiйшло

22 звернення. найбiльш. у .uЬi)( звернеFIнях громадянИ ПОРУШУЮТЬ ПИТаГIН'I

u.рuр"ът полiтики i земельних вiдносин та соцiалъного захисту,

розроблено та затверджено граф му громадян }Ia

201В piK (рiшення вiд 18 сiчня 201В рок Hi прийомнi дгri та

години. ВиТзний прийом громадяLI пере 
.грасРiкоМr, 

ГрафiК

прийому розмiщений на видцому мiсцi для ознайомлення з ним I-Iаселення,

на особистому прийомi протягом 2о:I,7 року прийнято З7 громадян, з початку

2018 року _ 4. }курнали облiку особиЬтого прийому громадян вiдповiдають

вимогам Iнструкцii.
Ведеться iндексацiя

матерiалами розгляду не
звернень. Пiсля виконанFIя Boi звернення iз

вмiщуються в м'яку обкладинку Korttнe, як це

гrередбачено Iнструкцlею. z ____ lл л_лл,,атттт
Не проводитъся щоквартальний аналiз роботи iз зверненFIями громадян 1з

застосуванням Класифiкатора звернець громадян, затвердженого постановою

Кабiнету MiHicTpiB УфаТн" Ъiд 24 Ъересня 2008 року Nb858,

На засiданнi виконавLIого KoMiTeTy сiльськоi ради розглядалося питанI]я

про роботу iз зверненнямИ громадян <Про пiдсумки роботу iз зверненн,Iми

громадян, що надiйшли виt(онавчого KoMiieTy до IB rно-Ший,tинськоТ сiльськоТ

раДИзаIпiврiч"о.zоl7рокУ>(рiшеннявiдl7JIИПНЯ2оl7рокУNЬ42).
Вiдповiдно до IHcTpyKuii' рiшення про.зняття з контролю LIи продовження

коНТроЛЮЗаВИконаНняМпропо.',.iй,заявiскаргприймаюТЬПосllо"lj1,1.1i.
якi прийняли рiшення про взяггя Iх на контроль, У викоI]авчому KoMlTeTl

сiльськоТ Ради на зверненнях uiд.уrr" резолюцiя гIро подов)I{енFIя LIи зztкiн,lення

контролю.
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Виконавчим KoMiTeToM сiльськоi ради не забезпечуетьоя дотриманI-Iя
cTaTTi 20 Закону Украiни кПро звернення громадян>, вiдповiдно до якоТ

звернення громадян розглядаIоться i вирiшуються у TepMiH не бiльше ОДНОГО

мiсяця з дня iх надходження, а Ti, якi не потребують додаткового вивLIенНЯ, -

невiдкладно, але не пiзнiше пtятнадцяти днiв вiд дня Тх отримання. Звергtенгlяt

громадян, якi мають встановленi законодавством пiльги, розгЛЯДаIотЬсЯ У

першочерговому порядку.
Рекомендовано:
1. Неухильно дотримуватись вимог Закону УкраТни кПро ЗВерНеННЯ

громадян> (зi змiнами), Указу Президента УкраТни вiд 07 лютого 200В РОКУ
N'9109 кПо перШочерговi заходи щодо забезпечення реыIiзацiТ та гараI-{тування

конститУцiйногО права на зверНеннЯ до оргаНiв державноi вла ди та органiв
мiсцевоГо самовРядуваннЯ>, IнстрУкцii З дiловодства за зверненнями громадян
в органах державноi влади i мiсцевого самоврядування, об'сднанFIях громадян,
на пiдпРиемстваХ, в устаНовах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, в

засобах масовоТ iнформацiТ.
2. Прово ди-ги аналiз роботи iз зверненнями громадян iз застосуваIlням

Класифiкатора звернень громадян, затверд)Itеного постаFIово[о Кабiнету

N4iHicTpiB УкраТнИ вiд 24 вереснЯ 2008 рокУ Nь85В два рази на piK (за pirc,

за I пiврiччя),
3. Розмiстити на видному мiсцi для ознайомлення FIасеIIення графiки

при й ому гр омадя н кер i вl-tицтвом районноТ державI]оi адмirr icTp ачiТ.

4. Прово ди,ги щоквартальний аналiз роботи iз зверненнями громадян iз

застосуванням Класифiкатора звернень громадян, затвердженого постаFIовоIо

Itабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 24 вересня 2008 року J\ЪВ5В.

5. Здiйснювати контроль (у MelItax cBoei компетенцiТ) за cTaI-IoM робот,и зi

зверненнями громадян на пiдприсмствах, в установах та оргагriзацiях незалежно

вiд форxa власностi, якi зFIаходяться на територii сiльськот ради, та за

результатами даноТ роботи видавати вiдповiднi довiдки,

встановлено:
п.б) 3) Виконавчим KoMiTeToM сiльсьtсоi Ради проводиться IleBIIa робота з

органiзацii та проведення масових заходiв. Зокрема, в 2016-2017 poKatx булО

органiзовано та проведеНо 2З уро.lистих заходи з нагоди дер}кавIlих свят.

На територii сiльськоТ ради в 2017 роцi проведено 12 сходок гl]омадян, в

яких взяло участь 276 чоловiк.
При проведеннi даних заходiв порушень громадського порядку не було,

сiльською радою було забезпечене Тх органiзоване проведення.

Сiльська рада TicHo Й конструктивно спiвпрацюе з районною
органiзацi сю BeTepaHiB Украiни,

Рекомендовано:
1. з метою оперативного реагуванFIя забезпе.lити вчасне подаFII-Iя до

районнот державI]оТ адмiнiстрацiт розпоряджень сiльсъкого голови щодо
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проведення на територiТ Micblcoi ради мiтингiв, походiв, демоtlстрацiй тощо за

участю осередкiв полiтичних партiй та громадських органiзацiй.
2, Забезпечити надання до районноi державноТ адмiнiстрачiТ iнформашii'

про заходи, якi проводяться на територiI сiльсьItоI ради, для ix подалЬШоГо

висвiтлення на офiцiйному веб-сайтi районноТ державноi адмiнiстрацiТ з MeToto

iнформування мешканцiв району про життедiяльнiсть територiальноТ ГроМаДИ.

встановлено:
п.б) 3-1) Необхiднiсть у погодrкеннi проекту плану гIроведен}tя

потенцiйt-tо небезпечних заходiв в умовах гIрисутностi цивiльного населеННЯ За

участю оообового складу Збройних Сил УкраТни вiдсутня.
п.б) а) Рiшенням I сесii VII скликання сiльськоi ради вiд 1В листопаДа

2OI5 рокУ Nь06-VII була створена адмiнiстративна комiсiя та визцачений rJ

склад у кiльttостi 5 чоловiк. Полоrкення про комiсiю затверджене рiшенням
сiльськоi Ради вiд 25 грудня 2о|5 року Jф23-VII (Ш сесiя VII склиrсангrя),

ПроведенО одне засiдання адмiнiстративноТ KoMiciT, FIa якiй розгляI-Iуто
протокоЛ щодО порушеннЯ державниХ стандартiв, FIopM i правил у сферi

благоустрою населених пунttтiв, правил благоустрою територiй населеFIих

пунlстiв.
Не створена комiсiя з питань боротьби зi злочиннiстю.

Рекомендовано:
1. УтворитИ комiсiЮ з питанЬ боротьби зi злочиннiстIо, затверлити ii

склад та Пололtення.
2, Розробити та затвердити План роботи KoMiciT з питань боротьби зi

злочиннiстю на 2018 piK, вiдпОвiднО до якогО плаFIуваТи щоквартальний розгляд
питанЬ з профiЛактикИ правопорушень та громадського порядку на територiТ

сiльськоТ ради.
3. Справи про адмiнiстративнi правопорушення розглядати виклIочFIо на

засiданнях адмiнiстративних комiсiй, При вирiшеннi питання про накладення

адмiнiстративного стягнеl]ня адмiнiстративна комiсiя накладас його в межах,

установлених вiдповiдною статтею Кодексу Украiни про адмiнiстративнi

правопорушення та iнтттими актами, якi передбачають вiдповiдальнiсть за

адмiнiстративнi правопорушення.

встановлено:
п.б) 5) Бланки свiдоцтв про державну ресстрацiю aKTiB цивiльного стану

у сiльськiй радi зберiгаються у металевому сейфi. В неробочий час сейф

належним tlином опеLIатуетьоя. Щоступ до бланrсiв свiдоцтв мае тiльки

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

свiдоцтв, зовнiшньо обладнане металевими гратами. Сейф прикрiплений до

пiдлоги, сиггtалiзацiя вiдсутня.
в книгах облiку бланкiв свiдоцтв про FIародженьIя, смерть, шлюб

отриманi бланкИ свiдоц,rВ з БогодУхiвського районного вiддiлу дертсавноТ

реЪстрацiТ aKTiB цивiльного стану Головного територiального управлiння
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юстицii у Харкiвськiй областi оприбуткованi в день Тх отриманFIя, але книги
ведуться з 2017 року. У 201В роцi книги облiitу бланкiв свiдоцтв по видам не

заводилися взагалi, що порушуе вимоги Порядку ведення облiку i звiтностi гrро

використання бланкiв свiдоцтв про дер}кавну ресстрацiю aKTiB цивiль1-1ого

стану, а також iх зберiгання. Виправлення в книгах облiку бланкiв свiдоцтв в

поодиноких випадках належнйм чином не засвiдченi. Не роблять щоквартаЛЬНi
вiдмiтки про використанi свiдоцтва у книгах облiку бланкiв свiДоцтв ПРО

народження, смерть, шлюб. Також книга облiку бланкiв свiдоцтв про ШЛЮб Не

гIрошита, не пронумерована. Пtурнал облiку заяв про дер}кавну реССТРаЦiЮ
шлюбу ведеться з 2014 року, що порушус вимоги IнструкцiТ з дiловоДСТВа У
вiддiлах реестрацii aKTiB цивiльного стану районних, районних У MicTax,

мiських (MicT обласного значення) управлiнь юстицiТ, Папки для зберiгаННЯ

заяв про державну реестрацiю народяtення вiдповiдно до частИнИ ПеРШОТ cTaTTi

135 Сiмейного кодексу Украiни, медичних свiдоцтв про народ)Itення, акТоВИХ

записiв про смерть, народження, шлюб ведуться з 2017 року, що недогIустимо.

Папки для зберiгання заяв про дерх(авну реестрацiю шлюбу взагалi вiдсутня.

Номенклатура справ вiдсутня.

aKTiB цивiльного стану Головного
Харкiвськiй областi до 18 квiтгlя

на день перевiрки у сiльськiй радi залишки бланкiв свiдоцтв tlpo

ý,{+:Ёлj*;;,I;:,,li?ri]);,]двR}#аЕну,RрqqfrрF{tj+я.адтвдgнi+Енярпрт#{уо ерQ/нý9нЁ8,ъД#Д,ДГчf,Q09,]fr,;(ддш;}.iт;iitв1,ц
штука), про смерть - I-ВЛ j\b622648 -62265з (шiсть штук), 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

2010 рокУ Jф2398-yI. У сiлъськiй радi програма Щержавного ресстру aKTiB

цивiльного стану громадян встановлена, aKToBi записи не складаються у
програмi лрАцС у зв'язкУ з вiдсутнiстю клю.tiв доступу до програми ЩРАl_\С.

При дерх<авнiй ресстрацii aKTiB цивiльного стану секретар оiльСЬКОТ РаДИ

дотримуеться Правил державноi ресстрацii aKTiB цивiльного стану в Украiнi,
порушень при дерiкавнiй реестрацiт akTiB цивiльного стану не встановлено.

у свотй роботi секретар сiльськоi Ради керуеться Правилами державнот

ресстрацiт akTiB цивiльного стану в Украiнi; Порядком ведення облiку i

звiтностi про використання бланкiв свiдоцтв про дер}кавну реестрацiю akTiB

цивiльного стану, а також Тх ,зберiгання, якиЙ пiдтримусться в I(онтрольному

cTaHi; Iнструкцiсю з ведення Щерrкавного реестру akTiB цивiльного стану
громадян; Iнструкцiсю про ведення звiтностi вiддiлами дер}кавноТ ресстрацiТ
akTiB цивiльного стану; Iнструкцiею з дiловодства у вiддiлах ресстрацiт akTiB

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

значення) управлiнь юотицiТ.

рекомендовано:
1, Усунути Bci виявленi недолiки ,га проiнформувати Богодухiвський

районний вiддiл дер}кавноТ ресстрацii
територiального управлiння юстицiТ у
201В року.
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2. Щотримуватися в роботi Правил державноi реестрацli akTtB цивlльного
стану в ykpiiHi, Порядку ведення облiку та звiтностi про використання бланкiв

свiдоцтв про державну ресстрацiю aKTiB цивiльного сТаНУ, а ТаКОЖ ix
iгання. IнструкцiТ з дiловодства у Bi дiлах реестрацii aKTiB цивlлъного станузберiгання. IнструкцiТ з дiловодства у в1 дlлах реестрац1l aKTlB цивlлъного стан)

райЪнних, районни у MicTax, мiсъких (MicT обласного значенrrя) управлiнь
юстицii.

Акт складено в одному примlрнику, що
БогодуХiвськоi ра йо н Hoi держа в Hoi адмiн iстрацii.

залиша€ться у володlннr

Голова робочоi групи В.В.Зирянова

Н.О.Явтушенко

Н.В.Блажко

Заступник голови

робочоi групи

Секретар робочоi групи

Члени робочоi групи олошко

З.М.Галiлей

.В,Жижирiй

Щ.В.Лобойко

Н.М.Макаренко

овоико

рошутя

.Пшенична

.В.Рудичева

I.П.Телешенко

ученко

.Р.Кириченко

.Ф.Ковальов

.Кожушко

.В.Клочко

.М.Шепель


