
Щоповiдну записку про надання методичноТ та практичноТ допомогl4
виконавчому KoMiTeTy Iвано-Шийчинськоi сiльсъкоТ ради з питань органiзацiТ

роботи щодо здiйснення делегованих повноважень органiв виконавчоi влади,
складену вiдповiдно до розпорядження голови районноi деря<авноТ
адмiнiстрацii вiд 27 грудня 20|6 року J\Ъ4З8 <Про надання методичноТ т,а

шрактичноТ допомоги органам мiсцевого самоврядування району з питtlнь
органiзацii роботи щодо здiйснення делегованих повноважень органiв
виконавчоТ влади)), надiслати в.о. Iвано-Шийчинському сiльському головi
Хуповець Л.I\4. дJuI вжиття вiдповiдних заходiв та полiпшення дiяльностi
виконавчого KoMiTeTy сiльськоi ради в подальшому.

Iнформацiю про хiд виконання зауважень, висловлених у доповiднiй
записцi, надати районнiй дерхrавнiй адмiнiстрацii через вiддiл органiзацiйгrоТ

роботи та документального забезпечення апарату районноi дерlсавноi'
адмiнiстрацiТ до 20 травня 2018 року.

Голова районноi
державноi адмiнiстрацii .А.Шаров

Головi районноi
держа вноi адмiнiстрацii
Шарову В.А.

Щоповiдна записка
про надання методичноi та практичноi допомоги виконавчому KoMiTeTy

Iваrrо-Шийчинськоi сiльськоi ради з питаtIь органiзацii роботи щодо
здiйснення делегованих повноважень органiв виконавчоi влади

I. Органiзацiйнi питання

У зв'язку зi змiнами в KepiBHoMy складi сiльськоi ради проведено деrIку

роботу в органiзацii дiяльностi органу мiсцевого самоврядування.
Рiшенням сiльськоi ради вiд 10 травня 2017 року J\Ъ94-YII

(ХУ позачергова сесiя УII скликання) внесено змiни до рiшення сiльськоi ради
вiд 1В листопада2015 року J\Ъ05-УII (I сесiя УII скликання) щодо утворення та

затвердження персон€Lльного складу виконавчого KoMiTeTy сiльськоТ ради у
складi 7 чоловiк.

Разом з тим, Регламент сiльськоi ради, затвердя(ений рiшенняtм
сiльсьlсоi ради вiд 18 листопада 2015 року NЬ07-УII (I сесiя УII скликаннrl),
рiшенням сiльськоi ради вiд |4 серпця 2018 року ЛЬlб6-УIl
(ХУII позачергова сесiя YI[ скликання) визнано недiйсним i неофiцiйним
Регламентом сiльськоi ради. Цим ?ке рiшенням визнано, що дiйсним
Регламентом сiльськоi ради е Регламент, затверджений рiшенняlм
сiльсьltоi ради вiд 18 листопада 2015 року ЛЪ09-УII (I сесiя УII скликання).
Проте, дане рiшення стосуеться умови оплати працi колишнього IBaHo-
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Шийчинського сiльського голови Ольховського В.О., тобто у наявrIих

документах сесiй сiльськоi ради iншого Регламенту нема€. Таким Чином,
постае питання про вiдсутнiсть у сiльськiй радi Регламенту, як головного

розпорядчого документу в органiзацii iT роботи.
Не проведений також розподiл обов'язlсiв мiж членами виконавчого

KoMiTeTy сiльськоТ ради (чинним залишаеться рiшення I cecii
УII склиlсання), яIсе слiд визнати таким, що втратило чиннiсть у зв'язку з

утворенням нового складу виконавчого KoMiTeTy сiльськоi ради.
Пр" виконавчому KoMiTeTi сiльськоi ради рiшенням сiльськоi Ради

вiд 18 листопада2ОI5 рокуJф06-УII (I сесiя УII скликання) створено 3 KoMiciT.

На сьогоднiшнiй день у вiдповiдностi до положень тут працюють:
адмiнiстративна комiсiя (рiшення сiльськоi ради вiд 25 грудня 20|5 року
М23-УII (Ш позачергова сесiя УII скликання), опiкунська рада (рiшеrIня

сiльсъкоi ради вiд 25 грудня 2015 року Jф24-YII (III позачерговtl
сесiя УII скликання) та громадська комiсiя у справах дiтей (рiшення сiльськоТ

ради вiд 25 грудня 20|5 року J\Ъ22-УII (III позачергова сесiя УII скликання).

Щiяльнiсть дорадчих органiв проаналiзувати неможливо через вiдсутнiс,гь
матерiалiв, яlсi б свiдчили про iх робоry. Питання утворення комiсiй -га

перегляду Тх персональних сlсладiв тако}к актуалiзовано не було.
Своi засiдання виконавчий KoMiTeT сiльськоТ ради проводить щомiсяця.

Протоколи сформованi, пiдписанi головою та засвiдченi печаткоIо.
Керiвництвом сiльськоi ради використано в роботi Рекомендацii районноТ
державноi адмiнiстрацii в частинi планування та розгляду питань на засiданнях
виконкому сiльськоi ради.

Перспективний план роботи виконавчого KoMiTeTy сiльськоi ради на

201В piK затверджений рiшенням виконавчого KoMiTeTy вiд 14 грудtIя
2011 року j\Ъ62. Також в практицi роботи щоквартальне планування Йогtl

дiяльностi. Питання виконання планiв роботи перiодично в системi

розглядаеться на засiданнях виконавчого KoMiTeTy сiльськоi ради.
Необхiдна для тtителiв iнформацiя розмiщена на iнформацiйних стендаlх,

що розмiщенi в примiщеннi сiльськоi ради та бiля нього. Сiльська рада володiс
також своiм власним веб-ресурсом, який перiодично оновлюсться.

II. Органiзацiя контролlо i перевiрки виконання

Обов'язки по веденню дiловодства та роботi з контрольним14

документами покладенi на дiловода сiльськоi ради Бiлу А.Ю. (розпорядженнr]
вiд 06 квiтня 2017 року JФ09-к).

У 2017 роцi до сiльськоi ради надiйшло З77 вхiдних документiв, з них
79 з районноi державноi адмiнiстрацii, а саме: 16 розпоряд)tень голови раЙоtrноi
дер}кавноi адмiнiстрацiI, з них взято на контроль 0; 10 доручень головl1

районноi державноi адмiнiстрацiТ, з них взято на контроль 1; 5З листа прос'гоi'
кореспонденцiТ районноi державноТ адмiнiстрацii, з них взято на контроль 6.

З початку 2018 року надiйшло 79 вхiдних документiв, з них 24 з раЙонноi'
державноi адмiнiстрацiТ, а саме: 10 розпоряджень голови районноТ державноТ
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адмiнiстрацii, з них взято на контроль 0; 2 доручення голови районноi'
державноi адмiнiстрацii, з них взято на контроль 0; |2 листiв просlоi'
кореспонденцii районноi державноi адмiнiстрацii, з них взято на контроль 1,

У сiльськiй радi система роботи з контрольними документамI4
знаходиться на низькому piBHi: у журналi вхiдноi кореспонденцii
проставляються позначки про T€l що документ с контрольним, Ttl

вiдомостi про виконання документу. Але, як свiдчить аналiз, не Bci

документи, що того потребують, беруться на I(онтроль.
На самих контрольних документах позначки про контроЛь не

проставляються.
На контрольнi документи, якi мають тривалий TepMiH виконання,

((папI(и контролю>> не заведенi.
Картотека контрольних документiв вiдсутня.
Неналеяtним чинOм в.о. Iвано-Шийчинського сiльського голоl]и

Хуповець Л.М. опрацьовуються вхiднi докуме[Iти, про що свiдчи,гь
вiдсутпiсть на багатьох з tIих резолюцii.

Водночас, на засiданнях виконавчого KoMiTeTy сiльськоi ради питання

роботи з контрольними документами розглядаеться тричi на piK, приймаються
власнi рiшення. У 2017 роцi дане питання розглянуто 02 червня (рiшення Jф30),
|J липня (рiшення J\Ъ42) та 07 серпня (рiшення Jф48).

Перевiрка рiшень виконавчого KoMiTeTy сiльськоi ради пок€Lз€IJIа, що

рiшення в частинi контролю оформленi нЕLпежним чином: мають MeI,y,

встановлюIоть завдання та визначають KoHKpeTHi строки ix виконаннrl
(остаточна дата iнформування виконкому сiльськоi ради про реалiзацiItl
визначених завдань) у разi потреби.

Перевiрlса, що здiйснювалась вiдповiдно до методики проведенlIя
оцiнки ефеtстивностi здiйснення органами виконавчоi влади контролlо за

виI(онанням завдань, визначених законами Украiни, постановамлl
Верховноi Ради Украiни, актами i дорученнями Президента Украiни т,а

Кабiнету MiHicTpiB Украiни, затвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpirl
Украiни вiд 18 травня 201L року NЬ522, поI(азалаl що бiльшiс'l'ь
поtсазникiв, виI(ладених у данiй методицi, у виlсонкомi визначен()
негативними.

Виходячи iз вищевикладеного, органiзацiIо I(онтрольноi функчii у
виконавчому KoMiTeTi Iвано-Шийчинськоi сiльськоi ради слiд вважати l{e

ефеlстивноIо.

II[. Складання та удосконалення номенI(латури справ

Номенклатура справ на 2018 piK складена правильно, погоджена на

засiданнi Щержавного apxiBy XapKiBcbKoT областi 19 листопада 20|7 pol(y
(протокол J\Гч13), схвалена на засiданнi експертно-перевiрочноТ KoMicii сiльськtll'

ради (протокол вiд 29 грулня201l] року J\Ъ1) та затверджена розпорядженFIяt\4
в.о. сiльського голови вiд 30 грудня 20117 року.

Форма номенклатури справ повнiстю вiдгrовiдае IHcTpyKuii' ]

дiловодства.
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Розмiщення справ, включених до номенклатури, вiдповiдае Правилам

роботи архiвних пiдроздiлiв органiв державноi влади та мiСЦеВсlГО

самоврядування, пiдприсмств, установ та органiзацiй.
ApxiBHi документи використовуються для видачi заявникам архiвгtих

довiдок, витягiв та копiй.

IY. Щiловодство та службове листування

Обов'язки по веденню дiловодства у виконавчому KoMiTeTi IBaHo-

Шийчинськоi сiльськоi ради покладенi на дiловода сiльськоi ради БiлУ А.Ю,
(розпорядження вiд 06 квiтня 2017 року JФ09-к).

У виконавчому KoMiTeTi вiдповiдно до вимог постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 30 листопада 201| року Ns|242 <Про затвердження
Типовоi iнструкцii з дiловодства у центральних органах виконавчоI влаДи, Радli

MiHicTpiB Автономноi Республiки Крим, мiсцевих органах виконавчоi влаl(и>

розроблена та затверд}кена Iнструкцiя з дiловодства (розпорядя(еIIНrI

вiд 14 листопада2012 року J\Ъ48) (далi Iнструкцiя).
У виконавчому KoMiTeTi складена i затверджена сiльським головоrо

30 грудня 2017 року номенклатура справ на 201,8 piK, вiдповiдно до якоi'

заведенi журнали облiку, реестрацii та справи для зберiгання документ'iв.
Справи пронумерованi вiдповiдно до номенклатури сгIрав, журнали облiку та

реестрацii прошитi, пронумерованi та скрiпленi печаткою.
У 2018 роцi до виконкому сiльськоi ради надiйшло 79 вхiдtrих

документiв, Не на Bcix документах € конкретизована резолюцiя голови,
проставлений вхiдний штамп та iндекс документа, ведеться iнДеrtсацiя

документiв. Bci документи, що надiсланi до вiдома та використанi в робо'гi,
пiдшитi у справу. Не на I(ожному документi с вiдмiтка про ix виконаннrI.

Щокументи пiсля виконання не пiдшиваються до lсопii листа.
На момент перевiрки виконкомом сiльськоi ради зареестровано i

вiдправлено |2J документiв. Iндексацiя документiв ведеться правильно. КопiТ
вихiдних документiв пiдшиваються в окремо заведенi справу i оформленi
правильно.

Разом з тим, аналiз документообiгу не ведеться.
У виконкомi сiльськоi ради згiдно з планом роботи проводяться засiДаННя

виконавчого KoMiTeTy, якi оформляються протоколами та вiдповiдають вимоl'ам
Iнструкцii з дiловодства.

Печатки та штампи виконавчого KoMiTeTy сiльськоi ради вiдповiдають
вимогам чинного законодавства. Щля вiдправки листiв використовУеТъся бланt<

виконавчого KoMiTeTy, який вiдповiдас вимогам Iнструкцii з ДiловоДсТ'Ва.
Бланки нумеруються i видаються виконавцям пiд розпис.

У виконавчому KoMiTeTi сiльськоi ради управлiнська дiяльнiст'ь
здiйснюсться шляхом видання розпорядчих документiв розпоряд}кень, З

початку 2018 року прийнято 11 розпоряджень сiльського голови з питан])

основноi дiяльностi. Розпорядження з основноi дiяльностi ресструються
окремо, як це i передбачено Iнструкцiсю з дiловодства. Bci розпоряд)кеI{нrI
пронумерованi, пiдписанi сiльським головою, пiдпис голови скрiплегrиil



печаткою. Що розпоряджень додасться першоджерело, на пiдставi якого
готусться розпорядя(ення.

На примiщеннi Iвано-ШийчинськоТ сiльськоi ради та кабiнетах наявгli
вiдповiднi вивiски.

У. Робота з кадрами

Кадрове дiловодство у сiльськiй радi веде секретар сiльськоi ради
Хуповець Л.М., яка, в свою чергу, виконус обов'язки сiльського голови.

У сiльськiй радi проводиться вiдповiдна робота з кадрового дiловодства.
Особовi справи сформованi вiдповiдно до вимог Порядку ведення

особових справ державних службовцiв: заведено особову картку форми П-2 ДС
на Хуповець Л.М., в наявностi завiренi копii дипломiв, паспортiв, копii рiшень,
зробленi описи документiв тощо.

Головний бухгалтер сiльськоi ради та спецiалiст - землевпорядFIиI( не е

посадовими особами мiсцевого самоврядування, працюють за контрактом, за
контрактом призначена тако}к дiловод сiльськоi ради.

!о трудових книжок працiвникiв сiльськоi ради BHeceHi вiдповiднi запислt

щодо прийняття на посаду (oKpiM Хуповець Л.М.).
Заведена Itнига облiку руху трудових книжок та вкладишiв до них.
Затверд>lсенi посадовi iнструкцii спецiалiста землевпорядника i

прибиральника службових примiщень.
Розпорядження сiльського голови з кадрових питань роздiлено на

3 частини згiдно з номенклатурою справ сiльськоi ради.
Заведено журнали реестрацii розпоряджень.
Колективний договiр MirK адмiнiстрацiею та колективом працiвникiв

сiльськоТ ради на 2016-2018 роки схвалено загальними зборами трудовогtl
колективу 01 лютого 20Iб року (протокол }lЪ1), заресстровано в управлiннi
соцiального захисту населення районноi державноi адмiнiстрацii 04 l<вiтня

2016 року за JФ71, затверд}кено Правила внутрiшнього трудового розпорядку
сiльськоi ради (протокол загальних зборiв трудового колективу вiд 19 ltl<lтого

20|6 року N1). Змiни до Колективного договору на2017 piK не вносилося.
Пр" перевiрцi стану кадрового дiловодства в сiльськiй радi виявлено

низку недолiкiв:
- Хуповець Л.М. обрана секретарем сiльськоi ради 15 листопада

20lб року (рiшення III cecii УII скликання NЬl-УП)l цим же рiшенням lla
rlei поtсладено обов'язки сiльського голови, на цiй же ceciT присвоеlrо iI:i

11 ранг посадовоi особи мiсцевого самоврядування, однак протокол cecii rle
сформовано, вiдсутнi оригiнали рiшень, сесiя випадас iз з?г?JILliOi
rrумерацii (до проведення цiсi cecii - в жовтtli 201.6 року i пiслll ii
IIроведення - в груднi 20lб року проходила Х сесiя УII скликаннrI,
протоItоли цих сесiй сформованi в установленому порядку з вiдповiдllоlо
tlумерацiсю). Фактично ж Хуповець Л.М. приступила до виконаннrI
службових обов'язкiв у лютому 20|7 року на пiдставi розпоряд}l(енlrя
сiльського голови, яке вона й пiдписала, сесiя сiльськоi ради в цей гrерiо21
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rle проводилася. |HocTi iT перебYваIiня }til

посадi;
- у трудовiй книжцi Хуповець Л.М. не змiнено прiзвиrrце

<Абдулласва>> на <<Хуповець>>, вiдсутнi останн записи: про tlб;rаrlняlо

покладання обов'язlсiв сiльського голови, прийняття присяги, присRоеtIlIrl

рангу посадовоi особи мiсцевого самоврядування;
_ посадовi iнструкцii працiвникiв затве рдхсенi розпоряджеI,1lIя j\,I

сiльського голови, а не грифом (ЗАТВЕРЩ}КУЮ>;
- дiловод сiльсьltоi ради Бiла А.Ю. призначена на посitлу за

контрактом, на визначений в ньому TepMiH, тодi яlс ця посада € поса/Iоl0
службовця i умови оплати працi визначаютьс постановою ltабiнету
N{iHicTpiB Украiни вiд 09 березня 200б року ЛЬ2б8 ,<Про впорядI(увiltItlrl
струt(тури та умов оплати працi працiвникiв ап lpaTy органiв виlсонавчоТ
влади, органiв прокуратури, сулiв та iнших органiв>> (iз змirlами)
(додаток 55), тобто потрiбно було з нею заключити безстроковий трl,довий
договiр;

- головному бухгалтеру, спецiалiсту - землевпорrIднику, дiлово/lу, llKi
не € посадовими особами мiсцевого самоврядування, а працlоIоть за

коllтрактами (умови оплати працi визначенi в KorlTpaKTax) матерiа.пьlIа
допомога на оздоровлення i премiя продовжуlоть надаватися вiдповiдно до
наказу lИiHicTepcTвa працi УкраIни вiд 02 жовтня 199б року ЛЪ77 ,,flptl
умови оплати працi робiтниltiв, зайнятих обслуговуванням оргаlliв
виI(оIIавчоI влади, мiсцевого самоврядування та ix виконавчих opгalliB,
органiв прокуратури, судiв та iнших органiв>>, тодi як цей наказ визtIачас

умови оплати працi лише технiчного i обслуговуIочого персоliалу
(прибиральник, опалювач тощо);

- матерiальна допомога для вирiшення соцiально-побутових питаllь
Talc i надаеться у розпорядженнi про надання щорiчноТ вiдпустки разом 1}

допомогоIо на оздоровлення, тодi як повинна надаватися за ol(peмolo
заявоIо, окремим розпорядя(енням, яке € розпорядя(енням з особового
складу i ресстру€ться з буIсвеним iндексом ((к);

_ змiст розпоряджень з кадрових питань не зав}кди вiдпtlвiдас
вимогам чиllного законодавства.

YI. Щотримання вимог чинного заI(онодавства при прийняттi pirr-rclrb
та виданнi розпоряджеtIь

Щля перевiрки надано акти виконавчого KoMiTeTy сiльськоi ради ухвалеrti
у сiчнi-груднi 2017 року та сiчнi-лютому 2018 року.

У ходi перевiрки встановлено, що за 2017 piK виконавчим KoMiTeтoпl

сiльськоi ради прийнято 64 рiшення (JtГэjФ 1-64) та у сiчнi - лютому 20lB pol(y
2 рiшення (JtJ\Ъ1-2).

Аналiз прийнятих aKTiB свiдчить про те, що, в цiлому, при ухваленнi
рiшень порушень вимог чинних нормативно-правових aKTiB Украiни з боку
виконавчого KoMiTeTy сiльськоТ ради не допущено. Разом з тим, мае мiсце



]
невiдповiднiсть окремих aKTiB вимогам технiки пiдзаконноi [lop]vIo

творчостi - у преамбулах деяких розпоряджень не вказано метУ T'il

обrрунтування необхiдностi ik прийняття, вiдсутнс посилання на Hopмli
Закону Украiни ,,Про мiсцеве самоврядування в УкраIнi>>.

А саме, у преамбулi рiшення виконавчого KoMiTeTy вiд 18 l prll}Ilrl
2017 року ЛЪ27, рiшення вiд 17 липня 20l'7 року NЪ4lо рiшення вiд 07 серпIIяI

20|'7 року NЪ49, рiшення вiд 19 жовтня 201-7 року NЬ56, рiшенrlя
вiд 14 грудня 201_7 року М61, NЬб2, NЪ63, не вказано мету та обГрунтуванlrrl
необхiдностi ix прийняття.

Виконавчим KoMiTeToM сiльськоi ради при прийняттi рiшень Mat: мiсце
неI(оректне (не в повному обсязi) застосування норм закону Ylcpaillи
<Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>>. Наприклад, у преамбулi piшreHItll

виItоIIавчого rcoMiTeTy вiд 30 сiчня 2017 року ЛЪ04 точнiше буд* зазlliltt}l,гIl
пiдпункт 17 пунlсту <б> частини першоi cTaTTi 34; у преамбулi pillteHllrl
вико}Iавчого KoMiTery вiд 30 сiчня 20l'7 року NbOб мае факт посилаlltlrt IIII

статтю 38.
Апалогiчlli зауваlкеIIня MaIoTl, мiсце v рiшенrлях викоtlавчоfо lсолrir,о,гу

сiлt,сьlсоi ради вiд 30 сiчня 20|'7 року NЪ05, рiшення вiд 22 J}lo,I,ot 0

20|'7 року ЛЬ12, рiшення вiд 21 квiтня 2017 року ЛЬ20, 2\, 23,24, рiurенняt
вiд 02 rIepBtIя 20|'7 року ЛЬ31, NЬ32, рiшення вiд 27 червIIя 201-7 роl(y NЬ35,

NЬ3б, вiд 17 липtIя 20t'7 року NЬ39, рiшення вiд 07 серпня 20t7 рокy ЛЬ48,

рiшеrrня вiд 15 вересня 20|'7 року NЪ51, рiшення вiд 19 жовтня 201'7 pol(y
NЬ52, рiшення вiд 09 листопада20|'7 року NЪ54.

У преамбулi рiшення виI(оtIавчого lcoMiTeTy сiльськtri ради
вiл 17 липня 201^7 року NЬ43 використано не дiюче заl(онодавство.

У преамбулах рiшень виконавчого KoMiTeTy сiльськоi ради tзillсyтrlе
посилаlIlIя на tIорми Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядувilltrrя в

YKpairrb>. Зокрема, у рiшеннях вiд 30 сiчtlя 20|'7 року NЬ08 та вiд 22 лlот,ого
2017 року NЪ13 вiдсутне посилання на норми Закону Украiни <<Про п,tiсtцеве

самоврядування в YKpaiHi>.
Рiшеllllя вiц 2'7 червIIя 20|7 року NЬЗ7, ЛЬ38 видаlli HeпpaBoпtiprrtl l

порушенням вимог Закону Украiни <<Про мiсцеве самоврядуваrIн1I в

YKpaiHi> ) а саме: справи про адмiнiстративнi правопоруll-tеlIItrI

розглядаються адмiнiстративною комiсiсю, затвердженою рiшеннrlм ccciT
сiльсьttоi ради вiд 18 листопада 2015 року NЬ6-УII (I сесiя УII склик:ttltlяt).

УII. Робота щодо запобiгання та протидii корупцii

Робота щодо профiлактики та протидii корупцii в сiльськiй ралi
проводиться вiдповiдно до вимог Закону Украiни <Про запобiгання Kolэyt-ltliT>>,

постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 04 вересня 201З року Jф706
кПитання запобiгання та виявлення корупцiТ>.

У процесi перегляду стану роботи щодо запобiгання i протидii ксlругrrli'r'

виявлено наступне:
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- обов'язки уповновахсеноi особи з питань запобiгання та виявлеI{нrI
корупцii у виконавчому KoMiTeTi сiлъськоТ ради покладено на в.о. сiльськог,о
голови Хуповець Л.М. (розпорядження вiд 22 сiчня 2018 року J\bO1/1-0ll;

- затверджено план заходiв щодо запобiгання i протидiТ коругrцii'
на2018 piK.

З метою забезпечення свосчасного подання декларацiй та униI(IIеI-IIIJI
помилок при ik заповненнi 2З грудня 201r'/ року було проведено ceMiHap-
навчання з депутатами сiльськоi ради.

На Ko)tнoмy засiданнi cecii сiльськоi ради перед голосуваII]-Iям за

надання матерiальних благ фiзичним чи юридичним особам при наявностi щодо
них приватного iHTepecy (видiлення земельних дiлянок, передачу в ореlrду
комунального майна тощо) нагадуеться про можливий <конфлiкт iнтересitз>>, те
саме стосуеться розгляду таких питань на постiйних депутатських комiсiях,
тому депутат вiдсторонюсться вiд прийняття такого рiшення. Iliд час
поiменного голосування заявля€ про можливий. конфлiкт iHTepeciB i не голосуе.

Порушень вимог антикорупцiйного законодавства посадовими особами
сiльськоi ради не виявлено. Скарги, звернення |ромадян, в яких вбачасться
порушення посадовими особами сiльськоТ ради iснуючого антикоругrrцiйгlого
законодавства, не надхо дили.

УПI. Забезпечення доступу до публiчноi iнформацii

Виконttом сiльсъкоi ради у своiй дiяльностi керуеться Законом УttраТни
<Про доступ до публiчноi iнформацii>, Указом Президента Украiilи
вiд 05 травня 201| J\Ъ547l2011 <Питання забезпечення органами виlсоlIавчоj'
влади доступу до публiчноi iнформацii>, постановою Кабiнету VIiHicTpiB
Украiни вiд 21 листопада 201rI Ns1,277 кПитання системи облiку публiчноi
iнформацii>, вiдповiдними рiшеннями виконкому, розпорядженнями сiльського
голови, iншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

Розпорядженням в,о. сiльського голови вiд 10 травня 2017 року Jф15/Oll
<Про призначення уповноваrкеноi особи, яка органiзовуе у BcTatIoBJIetIoNIy

порядку доступ до публiчноТ iнформацiТ, якою володiс розпорядник iнформацiТ>>

вiдповiдальною особою з питань забезпечення доступу до публiчноi iнформаrцiТ
визначено в.о. Iвано-Шийчинського сiльського голови Хуповець Л.М.

Вiдповiдальну особу забезпечено примiщенням, KoMп'loTepoN,I,
телефоном.

Проте, з часу попередньоi перевiрки в сiльсьltiй радi не розроблrеlllrii
Порядоrс складацня, подання та розгляду запитiв на iпфоlrмаuirtl'
розпорядником яlсоi € сiльська рада. При цьому форма запиту па
iнформацiIо та iнструкцiя розробленi, але не затвердлсенi.

З метою приведення у вiдповiднiсть документацii та згiдно :]

номенклатурою справ на 2018 piK сформовано двi справи з означеного питання:
<Запити та копii вiдповiдi на публiчну iнформацiю>, <Журнал peecTpirllii'
запитiв на iнформацiю, вiдповiдно до Закону Украiни кПро доступ до пуб.пiчноТ
iнформацiТ>, до яких накопичуються вiдповiднi документи. Спрztвtt
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<Щокументи (плани, довiдки, листування тощо) з питань забезtrечоllllrl
доступу до публiчноi iнформацiii> вiдсутня.

Не Bci запити, якi надiйшли до сiльськоi ради, занесенi до журЕIалу

реестрацii запитiв. На них вiдсутня резолюцiя та контроль виttоIlаtlllrl.
Вхiднi номери на запитах рiзняться з номенклатурними номерами справlr.

Видiленi спецiальнi мiсця для роботи запитувачiв iз докумеllтitми, lllci
мiстять публiчну iнформацiю, та ix копiями. Але вони залишаIоться не
обладнаними вiдповiдною оргтехнiкою. Також слiд зазначитII, lцо lt

сiльськiй радi не cTBopeHi умови для подання письмових заплlтitз
громадянам з обмеженими фiзичними можливостями.

Станом на |2 березня 201 8 року до сiльськоi ради надiйшло 1З2 зtlпиl,и .

Бiльша частина ix надiйшла вiд колишнього Iвано-Шийчинського сiльсьlссlгtl
голови Ольховського В.О. iз вимогою надання вiдповiдних копiй рiшеrIь
сiльськоi ради, виконавчого KoMiTeTy тощо.

Враховуючи викладене вище та з метою полiпшення роботи виконавLIого
KoMiTeTy Iвано-ШийчинськоТ сiльськоi ради (".о. Iвано-Ший.tинського
сiльського голови Хуповець Л.М.) в гIодальшому рекомендусться:

I. Органiзацiйнi питання:

1.1. Розробити та затвердити у встановленому порядку Регламетлт роботtt
сiльськоi ради.

1.2, Провести Розподiл обов'язкiв мiж членами виконавчого l<oMiTcTy

сiльськоi ради.
1.3. Переглянути KoMiciT, yTBopeHi при виконавчому KoMiTeTi ci.ltbcbKoT

ради, забезпечити ix роботу та складання протоколiв комiсiй у вiдповiдностi до
вимог IнструкцiТ з дiловодства.

|.4. Забезпечити оперативне висвiтлення дiяльностi вит(оI{авLIого

KoMiTeTy сiлъськоi ради про проведенi заходи на офiцiйному веб-ресl,рсi
сiльськоi ради.

1.5. З метою полiпшення роботи в напрямку взаемодii з райоtlгlоl<l
державною адмiнiстрацiею вжити заходiв щодо вчасного та яtкiсt-lого
планування основних заходiв, що проводитимуться сiльськоtо радою у
вiдповiдному перiодi.

1.6. Не допускати фактiв порушень встановлених cTpoKiB форrlуrзагrня T,t,l

надання до вiддiлу органiзацiйноТ роботи та документ€tльного забезllечеLIrIя
апарату районноi державноi адмiнiстрачii копiй рiшень виконавчого tcoMiTeтv
сiльськоi ради, прийнятих з питань здiйснення делегованих пoBI-IoBa)I(eFlb

органiв виконавчоТ влади.

II. Органiзацiя контролю i перевiрки виконання:

2.1. Запровадити роботу з контрольними документами вiдповi/{но до
[нструкцii з дiловодства:
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- вiдпрацювати чiтку систему постановки документiв FIа контроль,
контролю за ходом ik реалiзацiТ та зняття з контролю виконаних документiв;

- оформити картотеку контрольних документiв вiдповiдно до
рекомендацiй;

оформити ((папки контролю) на контрольнi документи, якi мають
тривалий TepMiH виконання.

2.2. Щотримуватись випереджув€tльних TepMiHiB виконання контрольних
документiв (за три днi до настання контрольного TepMiHy).

III. Складання та удосконалення номенклатури справ:

З.i. Передати apxiBHi документи, що зберiгаються в сiльськiй радi поr-rад
встановленi строки, до архiвного вiддiлу районноi державноi адмiтлiстрацii на
державне зберiгання за 201,2-20|5 роки.

З,2. ,Щокументи, що складаються в сiльськiй радi, починаIочи з

20Iб року, вiдбирати на apxiBHe зберiгання у виглядi оригiналiв, вiдповiдно до
Перелiку типових документiв, що складаються пiд час дiяльностi . органiв
державноi влади та мiсцевого самоврядування, iнших установ, пiдприсмств та
органiзацiЙ, iз зазначенням cTpoKiB зберiгання документiв та Ho}{eHImaTypLl
справ сiльськоi ради, затверджених наказом MiHicTepcTBa юстицiТ УкраТни т,а

4.|.
4.2.

зареестрованих в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 17 квiтня 2012 року j\'957l20884.

3.3. Не допускати втрати документiв.

IY. Щiловодство та службове листування:

Щокварталу проводити аналiз документообiгу.
Щотримуватися вимог Iнструкцii з дiловодства, а саlr4е робити

вiдмiтки про виконання на Bcix вхiдних документах, документи пiсля
виконання пiдшивати до копii листа, який вiдправлявся на його викоtIання.

У. Робота з кадрами:

5.1. Привести у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства докумеI;ти
щодо обрання Хуповець Л.М. секретарем сiльськоi ради та покладання на неТ

обов'язкiв сiльського голови.
5.2. Врахувати зауваження щодо пiдготовки розпоряджень з кадрових

питань. При пiдготовцi розпорядженъ щодо премiювання i надання
матерiальноi допомоги головному бухгалтеру, дiловоду та слсцiалiсту
землевпоряднику не керуватися наказом MiHicTepcTBa працi УкраТни вiд 02
жовтня |996 року JtIs77 <Про умови оплати працi робiтникiв, зайнятих
обслуговуванням органiв виконавчоi влади, мiсцевого самоврядування та Тх

виконавчих органiв, органiв прокуратури, судiв та iнших органiв>, а роби,ги
посилання на умови, визначенi у контракта>(.

Матерiальну допомогу для вирiшення соцiально-побутовl.rх питань
надавати працiвникам сiльськоi ради за окремою заявою, о не до trцорiчtlоТ
вiдпустки, вiдповiднi розпоряд}кення рееструвати з буквеним iндекссьл <<tc>.
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5.3. Щоопрацювати особовi справи працiвникiв в частинi заповнеI]L]я
особовоi картки П-2 ДС i особовоi картки П-2 фоздiли просування по слулсбi,
надання вiдпусток тощо).

5.4. Внеоти вiдповiднi записи до трудовоi книжки Хуповець Л.М.
(Абдуллаевоi Л.М.).

5.5. Переглянути посадовi iнструкцii працiвникiв i привести ik у
вiдповiднiсть до вимог законодавства. Затвердити посадову iтlструкцiло
головного бухгалтера сiльськоi ради, керуючись постановоIо Кабiне,гу
MiHicTpiB Украiни вiд 26 сiчня 2011 року j\Ъ59 пПро затвердженнrl Типового
положення про бухгалтерську службу бюджетноi установи>.

5.6. Розглянути питання щодо заключення з Бiлою А.Ю. безстрокового
трудового договору, як iз службовцем.

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

6.1. У своiй дiяльностi керуватися чинними нормативно-п]]авовими
актами.

6.2. При оформленнi рiшень виконавчого KoMiTeTy сiльськоj рали
дотримув атися нормотворчоi технiки.

6.З. Привести у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавстl]а рiшення
виконавчого KoMiTeTy сiльськоi ради вiд 27 червня 20117 року J\Ъ37 та Jф38.

УII. Робота щодо запобiгання та протидiТ корупцii:

7.1. Затвердити Положення про уповноважену особу з питань зlrttобiганt-tя
та виявлення корупцii в сiльськiй радi.

].2. Планувати щокварт€Lльний розгляд питань запобiгання та протидii'
корупцiТ на засiданнях виконавчого KoMiTeTy сiльськоi ради.

7.З. Проводити тематичнi навчання з питань запобiгання lсорупцiТ i

поглиблення знань антикорупцiЙного законодавства серед посадових осiб
мiсцевого самоврядування та депутатiв сiльськоi ради.

7.4. Аналiзувати скарги та звернення громадян, в яких tlбачасться
порушення посадовими особами сiльськоТ ради антиI(ор,/пцiйrrого
законодавства.

7.5. Попереджувати про можливу вiдповiдальнiсть посадовJrх осiб за
порушення антикорупцiйного законодавства Украiни.

УПI. Забезпечення доступу до публiчноТ iнформацii:

8.1. Розробити та затвердити Порядок складання, подання та розгляду
запитiв на iнформацiю, розпорядником якоi е сiльська рада, затвердIrти форму
запиту на iнформацiю та iнструкцiю.

8,2. Вrкити заходiв щодо обладнання спецiальних мiсць I\Iя роботи
запитувачiв iз документами, якi мiстять публiчну iнформацiю, Bi. r,повiдt+оtо
оргтехнiкою.
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8.3. Створити умови для подання письмових запитiв гро\JадянаIи :)

обмеженими фiзичними можливостями.
8.4. Завести справу <.Щокументи (плани, довiдки, листуваtltlя тощо) з

питань забезпечення доступу до публiчноi iнформацii>.
8.5. Bci запити) якi надходять до сiльськоi ради, обов'язково заIIосити до

)rурналу реестрацii запитiв, ставити на них резолюцiю та контроль врlIiонаI-Iня.

8.6. Не допускати розбiжностей мiж вхiдними номерами на 1ilпитах ,га

номенклатурними номерами справи.

Перший заступник голови
районноi державноi адмiнiстрацii В.В.Зирlrнова

Щlrучинська З ЗЗ З5

КоrItушко З 20 22

Макаренко 3 41 53

Пшенична З з1 62

Субота 3 01 20

Чабань 3 33 Вб

Розтягай з 20 18

Явтушенко З 21

Блаrttко з 20 18


