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Про виконання делегованих повноважень
за 2019 рік 

Відповідно  до  пункту  2  статті  11  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» виконавчий комітет Миколаївської  сільської ради в
своїй  роботі  керується  Конституцією  України,  законами  України,  актами
Президента України і  Кабінету Міністрів України,  розпорядженнями голови
обласної  державної  адміністрації,  розпорядженнями  голови  районної
державної  адміністрації  щодо  виконання  делегованих  повноважень  органів
виконавчої влади.

Виконавчим комітетом два рази на рік розглядаються питання виконання
делегованих повноважень на території ради. 

Виконавчий комітет виконує делеговані державою повноваження згідно з
Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  приймаються
відповідні  рішення  виконавчого  комітету  та  видаються  розпорядження
сільського голови.
           Так за 2019 рік із 184 рішень виконавчого комітету щодо виконання
делегованих повноважень прийнято  ____ рішень та видані 9 розпоряджень
сільського голови делегованого характеру.  
          Аналіз виконання делегованих повноважень за напрямками діяльності
(відповідно  до  статей  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»)  показує,  що  основна  кількість  рішень  стосується  роботи  в  сфері
житлово  комунального  господарства,  побутового,  торговельного
обслуговування,  громадського  харчування,  транспорту  та  зв’язку  (ст.  30),
роботи  у  сфері  соціального  захисту  населення,  (ст.  34),  питань  цивільного
захисту (ст. 36). Також протягом першого півріччя  на засіданнях виконавчого
комітету  було  заслухано  звіти  начальників  відділів  про  роботу  відділів  за
минулий рік,    про виконання закону України «Про освіту». 
             На підвідомчій території, на сьогодні нараховується 72 фізичних осіб
підприємців, 14 юридичних осіб. 

Виконавчий  комітет  постійно  приділяє  увагу  створенню  умов  щодо
розвитку  мережі  підприємств  торгівлі,  побутового  обслуговування,
встановленню  зручного  для  населення  режиму  роботи  цих  закладів,  та
дотримання  законодавства  щодо  захисту  прав  споживачів.  Питання  роботи
закладів торгівлі було розглянуте на черговому засіданні виконавчого комітету
в червні місяці. На території громади працює 16 магазинів. На сьогодні попит
населення  в  товарах  першої  необхідності  повністю  задовольняється.  На
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засіданнях  виконавчого  комітету  обговорюються  питання  виконання
делегованих  повноважень  у  сфері  соціального  захисту  населення.  Зокрема
заслуховуються звіти відділу соціального обслуговування населення вдома та
начальника відділу соціального захисту на надання муніципальних послуг про
роботу з пільговою категорією населення на території ради.

Також  на  засіданні  виконавчого  комітету  заслуховується  питання
роботи  Служби  в  справах  дітей.  Регулярно  проводяться  обстеження  умов
проживання дітей, які потрапили в складні життєві обставини.   

Виконком ради проводить державну реєстрацію актів цивільного стану,
вчинює  нотаріальні  дії.  Так  за  2019  рік  вчинено  178  нотаріальних  дій,
зареєстровано 98 актів цивільного стану.

Для  створення  належних  умов  роботи  представникам  органів
внутрішніх  справ  на  території  ради  планується  облаштування  поліцейської
станції. 

Також виконуються  делеговані  повноваження  в   організації  призову
громадян на строкову військову службу, та на період проведення мобілізації,
виконання  вимог  законодавства  щодо  розгляду  звернень  громадян,
вирішуються  питання  про  надання  допомоги  пов’язану  з  охороною
материнства  і  дитинства,  здійснюється  статистичний  облік  громадян,  які
постійно та тимчасово проживають на території сільської ради, здійснюється
облік дітей шкільного та дошкільного віку, проводиться повідомча реєстрація
колективних  договорів.  На  протязі  2019  року   було  проведено  п’ять
повідомних реєстрацій, та зареєстровано шість внесених змін до колективних
договорів,   здійснюється  контроль  за  дотриманням  земельного  та
природоохоронного законодавства, вирішуються земельні спори (відповідно до
законодавства).

Враховуючи зазначене  вище,  керуючись  пунктом 2  статті  76  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  на  виконання
розпорядження голови Сумської ОДА № 52 – ОД від 10.02.2016 року «Про
контроль за  здійсненням органами місцевого самоврядування Сумської
області делегованих повноважень органів виконавчої  влади» зі  змінами
затвердженими  розпорядженням голови  Сумської  ОДА  №  70  –  ОД  від
22.02.2016  року,  з  метою  належного  виконання  виконавчим  комітетом
Миколаївської   сільської  ради  делегованих  повноважень  органів  виконавчої
влади,  
виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:
1. Інформацію секретаря виконавчого комітету  про виконання делегованих

повноважень  виконавчим  комітетом  Миколаївської  сільської  ради  –
прийняти до відома. 

2. Секретарю виконавчого комітету Бідненко С.М.:
2.1. при підготовці планів роботи виконавчого комітету надавати пропозиції
щодо  заслуховування  на  засіданні  виконкомів  звітів  керівників  відділів  у
частині виконання ними делегованих повноважень;
2.2.  забезпечувати  виконання  основних  положень  другого  розділу  статей
Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні».
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 2.3.  кожного  півроку  заслуховувати  на  засіданнях  виконавчого  комітету
інформацію про здійснення делегованих  повноважень на території сільської
ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконавчого 
комітету Бідненко С.М. 

Сільський голова                                                    С.САМОТОЙ
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