від "04" березня 2019 року

№ 50-р
м. Знам’янка

Про стан здійснення виконавчим
комітетом Іванковецької сільської
ради делегованих повноважень
органів виконавчої влади
Відповідно до частини четвертої статті 143 Конституції України, частини
другої статті 76 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 1999 року № 339 "Про
затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого
самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади",
розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 травня
2013 року № 154-р "Про організацію контролю за здійсненням органами
місцевого самоврядування делегованих повноважень місцевих органів
виконавчої влади", плану роботи Знам'янської районної державної адміністрації
на 2019 рік, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації
від 12 грудня 2018 року № 359-р, графіку проведення перевірок стану
виконання органами місцевого самоврядування Знам'янського району
делегованих повноважень органів виконавчої влади, затвердженого
розпорядженням голови райдержадміністрації від 06 грудня 2018 року № 347-р,
була здійснена перевірка стану виконання виконкомом Іванковецької сільської
ради делегованих повноважень органів виконавчої влади.
З метою вжиття дієвих заходів щодо забезпечення виконання виконкомом
Іванковецької сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої
влади:
1. Рекомендувати Іванковецькому сільському голові Магась Л.М.:
1) проаналізувати стан здійснення виконкомом делегованих повноважень
органів виконавчої влади та розглянути дане питання на черговому засіданні
виконавчого комітету сільської ради;
2) розробити та здійснити заходи щодо усунення недоліків, виявлених у
ході перевірки;
3) для забезпечення ефективного контролю за станом здійснення
делегованих повноважень органів виконавчої влади та усунення недоліків,
встановлених при перевірці, регулярно заслуховувати на засіданнях
виконавчого комітету сільської ради питання про їх виконання;
4) вжити заходів щодо:
виконання завдань та соціальних заходів, визначених програмою
економічного та соціального розвитку Знам'янського району на 2019 рік,
затвердженою рішенням районної ради від 22 грудня 2018 року № 383, та
відповідної програми економічного і соціального розвитку Іванковецької
сільської ради;
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посилення роботи з керівниками господарств, які не сплачують в повному
обсязі податки, проведення претензійної роботи;
забезпечення надходжень власних доходів до сільського бюджету у
розмірах, затверджених на 2019 рік; надходження місцевих податків;
встановлення щоденного моніторингу надходжень податку на майно та єдиного
податку у 2019 році;
проведення організаційно-роз'яснювальної роботи з орендарями щодо
укладання договорів оренди із збільшенням розміру відсотків від нормативної
грошової оцінки земельних ділянок та забезпечення укладання договорів
оренди та додаткових угод до них із встановленням розміру орендної плати
за 1 га ріллі не менше 8% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та
за землі водного фонду – не нижче середньообласного показника;
проведення своєчасних і у повному обсязі розрахунків із виплати
заробітної плати працівникам бюджетних установ та за спожиті бюджетними
установами енергоносії і комунальні послуги, не допускаючи простроченої
заборгованості із зазначених видатків;
реалізації заходів з енергозбереження, спрямованих на економію
бюджетних коштів;
організації роботи з реєстрації в Державному казначействі України
фінансових зобов'язань не пізніше трьох робочих днів до кінця місяця та
своєчасного надання платіжних доручень;
здійснення оптимізації видатків місцевого бюджету, мережі бюджетних
установ та чисельності їх працівників;
безумовного виконання обласного плану заходів щодо створення
безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних груп населення на 2016-2020 роки
"Безбар'єрна Кіровоградщина", затвердженого розпорядженням голови
облдержадміністрації від 21 червня 2016 року № 253-р;
проведення роботи з підприємствами торгівлі різних форм власності і
видів господарювання щодо недопущення необґрунтованого підвищення
оптово-відпускних та роздрібних цін на основні продовольчі товари;
затвердження дислокації місць виносної (виїзної) торгівлі продовольчими
товарами, недопущення фактів стихійної торгівлі, в разі виявлення останніх –
повідомляти районну державну адміністрацію через відділ економічного
розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації;
забезпечення постійного контролю за дотриманням законодавства при
плануванні та забудові території, зупинення будівництва та реконструкції, які
проводяться з порушенням чинного законодавства;
організації систематичного роздільного збору, сортування та вивезення
сміття з приватного сектору населених пунктів Іванковецької сільської ради на
місце видалення відходів; проведення паспортизації місця видалення відходів;
приведення у відповідність до ДБН Б.2.2-6:2013 "Склад та зміст схеми
санітарного очищення населеного пункту" схему санітарного очищення
населених пунктів Іванковецької сільської ради;
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створення переліку ветхих та аварійних житлових будинків приватної та
комунальної форми власності відповідно до рішення Кабінету Міністрів
України від 05 травня 1997 року № 409 "Про забезпечення надійності й
безпечної експлуатації будівель і споруд та інженерних мереж";
узгодження списків дітей, які потрапили в складні життєві обставини із
службою у справах дітей райдержадміністрації; проведення чергових обстежень
умов проживання соціально-неблагополучних сімей;
щомісячного проведення обстеження дискотек, про що складати відповідні
акти, які направляти до служби у справах дітей райдержадміністрації;
виділення коштів в бюджеті сільської ради на проведення культурномистецьких заходів, інвентаризації та паспортизації пам'яток (об'єктів)
археології, придбання костюмів, поповнення бібліотечних фондів бібліотечних
філій, фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу з населенням, на
придбання спортивної форми та інвентарю;
організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб,
зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у
вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що
належать до інших форм власності, а також за договорами, відповідно до
чинного законодавства;
у сфері цивільного захисту:
забезпечення цивільного захисту на території Іванковецької сільської ради
здійснювати відповідно до Примірного переліку документів з питань
цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами
господарювання, затвердженого наказом ДСНС України від 12 липня 2016 року
№ 335;
при плануванні бюджету на 2019 рік передбачення видатків на проведення
ремонту електросирени для оповіщення населення, яка встановлена на
території с.Іванківці, вирішення питання щодо встановлення електричних сирен
на територіях інших населених пунктів сільської ради та вжиття заходів щодо
виконання робіт з централізованого запуску цих сирен і вуличних гучномовців;
затвердження переліку місць масового відпочинку на водних об'єктах,
розташованих на території сільської ради, та подання його на розгляд районної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до
01 квітня 2019 року;
здійснення заходів з навчання керівного складу та фахівців, діяльність
яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного
захисту, проводити у терміни, встановлені в додатку 1 до Порядку навчання
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією та
здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року (із змінами);
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організації навчання за загальною програмою навчання до дій у
надзвичайних ситуаціях тих працівників, які не входять до складу керівників та
фахівців у сфері цивільного захисту, до 01 квітня 2019 року;
дотримання вимог Закону України "Про звернення громадян" (зі змінами),
Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на
звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування",
Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і
місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в
установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової
інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня
1997 року № 348 (зі змінами), розпоряджень, доручень голови районної
державної адміністрації та інших документів з цього питання;
приділення особливої уваги зверненням, з якими звертаються ветерани
війни та праці, особи з інвалідністю; громадяни, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; члени сімей військовослужбовців, які загинули в
зоні
проведення
антитерористичної
операції
на
сході
України;
військовослужбовці, які брали або беруть участь у проведенні Операції
об'єднаних сил на сході України, члени їх сімей; одинокі матері; діти-сироти,
діти, які знаходяться під опікою; багатодітні сім'ї та інші громадяни, які
потребують соціального захисту та підтримки;
вдосконалення такої форми роботи із громадянами, як телефонна "гаряча
лінія"; активізації проведення особистих прийомів громадян, у тому числі
виїзних; вжиття заходів із виявлення та усунення причин, що породжують
скарги громадян та повторні звернення;
5) інформації про стан виконання даного розпорядження надати районній
державній адміністрації через відділ організаційної роботи, комунікацій з
громадськістю, інформаційної діяльності та звернень громадян апарату
райдержадміністрації до 01 травня та 20 грудня 2019 року, 01 лютого
2020 року.
2. Членам районної робочої групи для здійснення перевірок органів
місцевого самоврядування з виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади, затвердженої розпорядженням голови районної державної
адміністрації від 06 грудня 2018 року № 347-р, надавати постійну методичну
допомогу в роботі виконавчих комітетів сільських рад щодо здійснення ними
делегованих повноважень органів виконавчої влади.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 11 квітня 2016 року № 94-р "Про стан здійснення
виконавчим комітетом Іванковецької сільської ради делегованих повноважень
органів виконавчої влади".
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4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Грінчак О.А. та керівника
апарату районної державної адміністрації Слюсаренко О.О. відповідно до
розподілу функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЛУКАШОВ

