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Про стан роботи виконкому
Білокузьминівської сільської ради щодо
виконання делегованих повноважень,
наданих Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні»
ЗІ

Відповідно до статей 28, 35, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» (із змінами), статей 11, 27-36, 38, 42, 51, 76 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), керуючись постановою
Кабінету М іністрів України від 09 березня 1999 року № 339 «Про затвердження
Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування
делегованих
повноважень
органів
виконавчої влади»
(із змінами),
розпорядженням голови райдержадміністрації від 11 січня 2018 року № 11
«Про організацію проведення перевірки виконкому Білокузьминівської
сільської ради по виконанню делегованих повноважень» та на виконання
рішення колегії райдержадміністрації від 21 березня 2018 року:
1. Рекомендувати Білокузьминівському сільському голові Загурській І.В.
1) Оперативно відреагувати на недоліки, які були виявлені під час
перевірки та вжити відповідні заходи щодо їх усунення.
2) Підвищити особисту відповідальність за виконання делегованих
органами виконавчої влади повноважень, здійснити заходи щодо якості
виконання посадових обов’язків працівниками виконкому сільської ради.
3) Неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства при виданні
власних розпорядчих документів з основних і кадрових питань, при організації
роботи діловодства та роботи зі зверненнями громадян.
_ 4) При формуванні бюджету сільської ради використовувати дані бізнеспланів підприємств — платників податків розташованих на території сільської
ради.

5) Розглянути можливість обладнання архівосховища сільської ради
пожежною сигналізацією.
6) Оперативно відреагувати на недоліки, що стосуються пожежної
безпеки та розвитку клубного закладу, які були виявлені відділом культури,
молоді, спорту і туризму райдержадміністрації у ході перевірки.
2. Виконкому Білокузьминівської сільської ради:
1) У місячний термін розглянути на засіданні виконкому підсумки
перевірки по виконанню делегованих повноважень та вжити заходи щодо
виправлення недоліків.
2) П ідвищити особисту відповідальність членів виконкому при
підготовці, обговоренні та прийнятті рішень виконкому сільської ради, а також,
при здійсненні контролю за ходом виконання розпоряджень голови
райдержадміністрації та власних рішень.
3) На засідання виконкому запрошувати підприємства, які мають
заборгованість в бюджет, розглядати питання по наповненню доходної частини
сільського бюджету, а також по погашенню податкової заборгованості.
4) Під час розгляду питань про стан виконання батьками своїх
батьківських обов’язків запрошувати службу у справах дітей для проведення
профілактичних бесід з батьками та дітьми.
3. Білокузьминівському сільському голові Загурскій І.В. інформувати
райдержадміністрацію про стан роботи щодо усунення недоліків, які виявлені
під час перевірки, до 20 липня 2018 року.
4. Головному спеціалісту з питань організаційної роботи апарату
райдержадміністрації Ковальовій І.Ф. інформувати про виконання даного
розпорядження до 27 липня 2018 року.
5. Координацію роботи по виконанню даного розпорядження покласти на
головного
спеціаліста
з
питань
організаційної
роботи
апарату
райдержадміністрації Ковальову І.Ф., контроль - на керівника апарату
райдержадміністрації Таранік Л.І.

Голова райдержадміністрації

