УКРАЇНА

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

07.09.2018

№ 314

Про результати комплексної перевірки діяльності виконавчого комітету
Скельківської сільської ради Василівського району Запорізької області з
питань делегованих повноважень органів виконавчої влади

Відповідно до статті 16 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статті 76 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339 «Про
затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого
самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади»,
зі змінами та доповненнями, розпоряджень голови райдержадміністрації
від 08.12.2015 № 615 «Про порядок здійснення контролю і перевірки виконання
документів у Василівській районній державній адміністрації Запорізької
області» та від 15.12.2017 № 510 «Про План здійснення контролю за
виконанням органами місцевого самоврядування Василівського району
делегованих повноважень органів виконавчої влади у 2018 році» проведено
комплексну перевірку виконання делегованих повноважень органів виконавчої
влади виконавчим комітетом Скельківської сільської ради (далі - виконком).
Структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату
проаналізовано стан виконання делегованих повноважень органів виконавчої
влади, результати перевірки свідчать, що виконком забезпечує належне їх
виконання.
З метою вивчення стану виконавської дисципліни, здійснення контролю
та надання
практичної, методичної допомоги виконкому і закріплення
досягнутого рівня та подальшого соціально-економічного розвитку території за
результатами комплексної перевірки
ЗОБОВ'ЯЗУЮ:
1. Виконком Скельківської сільської ради опрацювати довідку про
результати комплексної перевірки діяльності виконкому з питань виконання
делегованих повноважень органів виконавчої влади та забезпечити виконання
рекомендованих заходів:
у розділі «Про стан організаційно-масової роботи»
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1) забезпечити організацію та посилення роботи з різних напрямків
забезпечення вирішення соціальних питань на території ради з
демобілізованими воїнами, учасниками антитерористичної операції на Сході
країни;
у розділі «Про стан контролю та організації діловодства»
2) до 01 листопада 2018 року розробити та затвердити нову Інструкцію з
діловодства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»,
якою затверджена Типова інструкція з діловодства в міністерствах, інших
центральних та місцевих органах виконавчої влади, згідно з ДСТУ 4163-2003;
3) забезпечити постановку вхідних документів, що містять конкретні
завдання на контроль. Ставити відмітку про контроль на документі та у
Журналі;
4) забезпечити своєчасне та якісне інформування відділів та структурних
підрозділів райдержадміністрації про виконання контрольних документів.
Інформацію надавати за всіма пунктами розпоряджень, що відносяться до
компетенції сільської ради;
у розділі «Про стан ведення архіву»
5) направити протягом листопада 2018 року Інструкцію з діловодства на
підставі Типової інструкції з діловодства у в міністерствах, інших центральних
та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 17.01.2018 р. N 55 на розгляд експертної комісії
архівного відділу райдержадміністрації;
6) протягом листопада 2018 року направити номенклатуру справ на
розгляд експертної комісії архівного відділу райдержадміністрації;
7) протягом жовтня 2018 року забезпечити упорядкування документів
сільської ради за 2015 рік та направити описи справ до архівного відділу
райдержадміністрації;
8) до 01 жовтня 2018 року забезпечити передачу на зберігання до
архівного відділу райдержадміністрації документів Національного архівного
фонду по 2010 рік.
у розділі «Про стан роботи з кадрами»
9) доопрацювати заповнення особових справ посадових осіб місцевого
самоврядування відповідно до вимог Порядку ведення та зберігання особових
справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства
України з питань державної служби від 22.03.2016 № 64;
10) підготувати довідки про результати перевірки, передбаченої Законом
України «Про очищення влади»;
у розділі «Про стан справ в галузі бюджету і фінансів»
11) щоквартально розглядати на засіданнях виконкомів стан виконання
сільського бюджету з
запрошенням суб’єктів господарської діяльності
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(боржників), особливо при розгляді питань щодо надходження плати за
землю та єдиного податку;
у розділі «Про стан справ у сфері соціального захисту населення»
12) Підготувати і затвердити Програму «Про оздоровлення дітей і
підлітків на 2019 рік», в якій передбачити кошти для придбання путівок дітям
пільгових категорій;
13) своєчасно оновлювати реєстр житла дітей – сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному
обліку;
14) у зв’язку із випадками умисного доведення дітей до самогубства за
допомогою інтернет-ресурсів активізувати роботу опікунської ради щодо
профілактики та захисту дітей від кіберзлочинів. У разі виявлення фактів
кіберзлочинів або загрози їх вчинення стосовно дітей невідкладно інформувати
Василівський ВП ГУНП в Запорізькій області або службу у справах дітей
райдержадміністрації;
у розділі «Про стан справ у сфері культури, освіти та фізичної культури»
15) продовжувати роботу щодо виділення субвенцiй навчальним
закладам вiдповiдно до їх потреб, з метою покращення матеріально –
технічної бази КЗ «Скельківська ЗОШ І-ІІІ ступенів» ВРР ЗО, КЗ
«Шевченківська ЗОШ І-ІІ ступенів» ВРР ЗО та ДНЗ «Калинка»;
16) тримати на постійному контролі охорону пам’яток історії і культури,
проводити боротьбу з незаконними археологічними та іншими земляними
роботами в зонах охорони пам’яток. Продовжувати роботу з заключення
охоронних договорів з землекористувачами та щодо виконання приписів,
попереджень;
у розділі «Про стан справ в галузі житлово-комунального господарства,
містобудування, побутового, торговельного обслуговування, транспорту та
зв’язку»
17) тримати на постійному контролі питання покращення санітарного
стану сільської ради, особливо звертати увагу на ліквідацію несанкціонованих
сміттєзвалищ;
18) активізувати роботу щодо розробки схеми санітарної очистки
територій населених пунктів;
19) передбачити в бюджеті кошти для виготовлення генеральних планів
населених пунктів Скельківської сільської ради;
у розділі «Про стан справ у галузі оборонної роботи та охорони
правопорядку»
20) розглядати на засіданнях виконкомів сільської ради питання щодо
організації та виконання делегованих повноважень і заходів оборонної роботи,
зокрема щодо призову громадян на строкову військову службу, прийняття
громадян на військову службу за контрактом, поліпшення стану військового
обліку;
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21)
продовжити
надання підтримки Василівському ВП ГУНП в
Запорізької області з питань матеріально – технічного забезпечення для якісної
оперативної роботи.
2. Виконкому Скельківської сільської ради в термін до 26.10.2018
розробити та затвердити на черговому засіданні заходи щодо виконання
наданих рекомендацій, визначити виконавців і терміни їх виконання та надати
організаційному відділу апарату райдержадміністрації.
3. Скельківському сільському голові особисто доповісти на черговому
засіданні колегії райдержадміністрації про вжиті заходи.
4. Організаційному відділу апарату райдержадміністрації підготувати
голові райдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання даного
розпорядження до 01.02.2019.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату
райдержадміністрації Таран Ю.А.

Голова

В. КОШЕЛЕНКО

