
чугу|ъськА рдйоннд дв,Ря(АвпА АдмшстРА||!я
хдрктвсько[ оБлАст!

РозпоРядя{вння

{уц!в ]{р ??/

|1ро1атверлясенпя плашу зд!йсненпя
контролю за викона|!ням орга[|ами
м!сцевого самоврядування району
делегованих повнова?кень орган!в
викоцавчо! владп па 2015 р1к

3 метото орган!зац|! конщолю за зд1йснент:ям органами м!сцевого
самовряд} ванн' району делегованшх повноважень орган!в виконавно] влади
в!дпов!дно до частини 4 статт| \43 1{онстицц1! !кра!ни, статей 28, 35, 39
3акону !кра!ни <|[ро м|сцев| державн1 адм1н1сщац1}>, статт! 76 3акону !кра!ни
<|1ро м1сцеве са}.|оврядуванн'{ в 9кра1н|>>, постанови 1{аб1нету й1н!ср|в
!кра|ни в|д 09.03.1999 3х[э 339 <|1ро затвердження порядку конщол|о за
зд1йсненням органами м1сцевого самоврядування делегованих повноважень
орган|в виконавчо] владю> (1з зм1нами), розпоряд)кен|{я голови рйонно|
дерхсавно! адм[н|срац!! в|д 09.04.2013 Ф 102 <|{ро орган1зац!то контро]1]о за
зд|йсненням органами м|сцевого самоврядуванн'{ райотц делегованих
повноважень орган |в виконавчо] влади,':

1.3атвердити план зд!йснення конщолк} за виконанням органами
м1сцевого салловрядування району делегованих повноватсень орган1в виконавчо|
влади на 2015 р1к (дал| _ [|лан)' що додасться.

2. 8|дпов|дальним виконавцям щ)о виконання |1пану |нформувати голову

районно! державно| адм!н1срац|| нерез орган|зац|йний в[дд|л апарату районно!
лержавно| алм!н!с щаш|} в!лпов!лно ло зазнанених терм!н|в.

3. |{онщоль за виконанням розпоряд)кення пок.]|асти на кер|вника апарату

районно! дерт<авно| адм!н1сщац1| 1{овцн 1.}Ф.

[!ерпший заступник головц
районно! дерх<авцо! адм1ц!страц1! вАР)1{в!нов



3АтввР.щ(вно
РозпоряАжентля голови
раионно1 державно! а]!м|н|стра]1!|

с/[ёсццц-асу4 з1 хр .{/ 7

|1лАн
зд1йспецня коцтрол|о за виконанпям органами м1сцевого самоврядувапня

райоку лелегованих повнова2кень орган|в вшконавчо| влади
на 2015 р|к

1. 0рган!зувати ви\ш комплексно| ком!с!! районно! дер:кавно1
адм!н!страц|!, райоппо! радп та слулсб району лля контрол!о за зд1йснеццям
органами м|сцевого самоврядування району делеговапцх повнова?|(ень
орган!в викопавчо! влади, надацня методично| ! пралсгшнно| допомоги
виконкомам с!льськпх, селпщних рад та прийому громадян за м!сцем
||роя0|вацня:

Ёовопокровська с9лищна рада;_ 8еликобабчанська с1льська рала;_ 8опохово-9рська с|льоька рада;_ йосьпан|вська с1льська рада;_ 1(онетоцька селищна рада;_ €таропокровська с1льська раАа;
Базал||вська с1льська рада;_ (оробонкинська с!льська рала;

_ введенська селищна рада;_ 3арожненська с|льська рада;_ 9каловська селищна рада.

(ФБ19Ё 1.}Ф. _ кер1вник апарату районно| дер;кавно| адм|н|сщац||

2. Ёа зас!даннях колег!! районпо! дерясавно! аАм!н!страц!! розгляпугп
питання щодо стану зд!йснення органами м!сцевого самоврядуваппя
району де;!егова!|их |!овнова'кень орган!в виконавчо| влади
(в|дпов|дно до !1л.1ну зас1дань колег!] районно! державнот адм{н!срац{| на
2015 р1к).

3. Ёа сем1нар|нарад| з с!льськими, селищними головамц та
секретарями м!сцевцх рад заслухати анал!з зд1йспецня органами м!сцевого
самоврядування райопу Аелегованих повнова)кень орган1в впконавчот
влади 3а [| п!вр!ння 20|4 року.(ФБ1}Ё |.}Ф. _ кер1вник апарату районно| дер:кавно| адм1н1страц1|

.[{:отий 2015 року
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4. }загальнптп досв!д роботи:
виконкому 8еликобабчансько| с[льсько] ра/|и !до-]о з,1[йсне1шя в

установленому порядкт державного конто.]1|о за дотриман!{1,\{ з:|коно.]авства
затверджено! м!стобуд1внф доцметтгац!| при гтлануванн[ та забулов[
в1дпов1дних територ|й; зулиненн-'1 у випадк:!х' передбачених законом'
буд|вттицтва, яке проводиться з пору1пен1'1м м1стобул|вно! доцментац|| |

проект1в окремих об'скт|в, а також може запод1яти 1]]коди навколи|]]ньому
природному середовипу (ст. 31)'

стАРусьов |[.'[{. - зав1д:ван сектору м!стобудування 1 арх!тектури
районнот державно! адм1н1срац|!, головний арх!тектор району.

€!нень 2015 року

виконкощ/ 1{оробонкинсько| с|льськот ради з питан}{'1 охорони пам'яток
|отор|! та кульцри, збереження та використанн'1 кульцрного надбання (ст. 32).

кулв11]овА 1.8. _ начальник в!дд!ту культ'?и ! туризму районно]
державно! адм1н1страц!|.

,т1тотий 2015 року

виконкощ/ йалин1всько] селищно] ради щодо забезпечення здобуття
неповнол1тн!ми повно| загальнот середньо! осв!ти, створення необх1дних умов
для виховання д|тей (ст. з2)'

.'ш1хович_3в€РевА с.о. _ нач€шьник в1дд1лу осв|ти районно|
державно! адм|н!страц|!.

Березень 2015 роч
виконкощ/ Ёовопокровсько| селищно! ради щодо створення умов д;1'{

занять ф1зитноло культуро!о та спортом населенн'{ селищно{ ради (ст. 32).
РяБ!шнА !.м. зав|луван сектор} у сщавах молол! та спорту районнот

дер;кавно| адм|н1страц||.
(в|тень 2015 року

виконкому 1ван|всько| с|льсько| ради щодо вир!тшення питань про
проведення збор!в, м|тинг!в, ман1фестац|й 1 демонстрац1й, спортивних'
видовищних та |нцтих масових заход1в; ресстрафя у встановленому порядц
м1сцевих об'€днань щомадян' орган[в територ|:1льнот самоорган|зац||
населення' що створ|о!оться | д1ють в!дпов!дно до чинного законодавства
(ст.38).

отчвнА1[1ко й.А. _ начальник в;дд1лу масових комун1кац|й апарату
районно! дерхсавно! адм!н[страц1|.

!{ервень 2015 роч
виконкому 8олохово-9рсько] с|льсько] ради про зд|йсн9ння контро'п1о за

дощиманням зобов'язань щодо платеж1в до м|сцевого блодэкец на
п|дприсмствах | в орган1зац|ях незалежно в|д форм власност! (ст. 28).

Б}?вико 1.\4. _ начальник ф1наноового управ.гт{ння районно| державно|
адм|н1сщац1|.



}{ипень 2015 року
виконкому 3арожненсько! с1льсько] ради з питання сприяння розвитч !

вдоскон:1]1ен!{'{ мерехс| л|кувальних заклад!в' форптування замовлень на кадри
дтя цих заклад1в (ст. 32).

гвРвз н.м. нач.!]1ьник в|ддйу охорони здоров'я районно| державнот
адм1н1страцп.

€ерпень 2015 року

виконкоплу 1{онетоцько! оелиш1но! ради з |1итання соц|ально-економ|нного

розвитку територ|а.лтьно1 щомади (ст. 27).
воло|ковА 8.й. _ начальник в|дд!лу економ|нного ро']витц ! торг!вл|

раионно1 державно1 адм1н1страц11.

8ересень 2015 року

виконкому |{ам'яноярузько! с|льсько] ради щодо орган1зац|| та утаот| у
зд1йсненн[ заход|в, пов'язаних з цив!льним захистом (ст. 36).

мвд.шш]1щ'в 8.8. _ зав|луван сектору цив1льного захисц районно!
державно! адм1н!сщац||.

)1{овтень 2015 року

' виконкому 8веденсько] селицно| ради щодо соц|ального захисц А|тей-
сир|т та д|тей, що за]\и|11ились без п1клування батьк|в, ефективност!

функц|онуванття прийомних с|мей, с1мей оп1кун1в [ п1клувальниктв.
ссРокуРовА [.Ф. _ начальник слухсби у справах л|тей районно|

державно! адм1н1срац|!.
,т1истопад 2015 року

виконкому .1]еб'язько| с|льсько] ради щодо зд1йснення вцповцно до
чинного з:1конод:1вства кон гролю за належною експщаташ|сю 'та орган1заш1с:о
обслуговування населення п!дприсмствами житлово-кощ/нального

начальник в1дд|лу )китлово-кощ/н!1льного
господарства та буд[втптцтва районно! державно! адм[н[страц!|

[рудень 2015 роч

5.!!ерев!ритш виконання органамц м1сцевого самовряд5.'ван||я

району Аелеговацих !|овнова'(ець орган1в виконавчо! влади з окремпх
статей 3акону }кра1нп <01ро м!сцеве самоврядування в }кра1нБ>:

виконкомом 3ароя<ненсько! с|пьсько] ради що;о зд1йсненгтя заход1в з
пол1птпення )китлових ! матер|ально-побутових умов д|тей, що затитшились без
п!кщвання батьк|в, та вщ:!:пенття питання оп|ки та п|клуванття (ст. 34).

ссРокуРовА г.о.
державно| адм1н|сщац1|.

}1тотий 2015 року

_ нач'!]1ьник слут<би у справах д|тей районно|
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виконкомом 1!каловсько| селищнот ради щодо зд|йснення, в!дпов1дно до
чинного законодавства, конщол}о за напежно1о експлуатац|с:о та орган!зан|с:о

обс.туговування населення п1дприемствалли }(итлово-ко}{унальног0
гооподарства (Ф€ББ) (от'30).

районно| дерхавно| адм|н[орац1|, головний арх|тектор
Березень 2015 року

_-'
нач1}пьник в1дд1лу жит]1ово-комунальног0

природному середовищу; прийняття в експлуатац|то зак|ттчених буд1вництвом
об'ект|в; вир|;пення спор|в з питань м1стобудування (ст. 31).

стАРусьов |{.)1. _ зав[дуван сектору м[стобудуванття 1 арх!тектури

раиону

господарства та буд1вттицтва районнот державно| адм|н|срац1|.
)1лотий 2015 роч

виконкомом Бведенсько| селищно] Радт'1 з т|итання сприян!{'1 у межах
наданих повноважень досцпност| 1 безоплатност1 медичного обслуговування
метпканц|в населених пункт|в (ст. 32).

гвРвз н.м. - нач€!]1ьник в|дд1лу охорони здоров'я районно| дертсавно!
адм|н!сщац11.

Березень 2015 року

виконкомом 1{каловсько| селищно] ради щодо зд|йснення конщол!о за

р1внем торговельних надбавок та ц1ноутворення на п|дприсмствах торг|вл!'
виконання д|лочого законодавства з питань захисту прав спо:киван|в
(ст. ст.28' 30).

волоцковА 8.й. _ начатьник в1дд|лу економ!чного ро'}ви') ц ! торг|вл|

районно[ !ер;кавно| алм! н|сраш!|.
Березень 2015 року

виконкомом 1(ам'янощузько! с!льсько| ради щодо зд|йснення в

установленому порядку державного конщолю за дотриманням чинного
законодавства' затверд)кено| м|стобуд!вно! документац!| при плацванн| та
забулов1 в|лпов|лних територ|й; зупинення у випадках' передбаненто< законом'
буд1вництва, яке проводиться з пору1пен}{ям м|стобуд|вно! документац1т ;

проект|в окремих об'ект!в, а також мо)ке запод!яти 1цкоди навколи1пньому

виконкомом €таропокровсько] с|льсько! ради щодо в)киття у раз1
надзвттчайнттх сицац1й необх|дних заход1в, в1дпов|дно до чинного
законодавства' щодо забезпевенн'{ державного | щомадського порядку,
житгсд!яльност| п1дприемств, установ та орган1зац|й, Бряцвання життя .]ттодей,

захисц ':х здоров'я, збере;кентля матер1альних ц|нностей (от. з8).
мвдин[шв Б.8. _ зав|дуван сектору т]ив1льного з{1хисц районно!

державно| адм1н|сщац||.
1{в|тень 2015 року



по забезпеченн|о охорони пам'ятник|в |стор1| та чльтури' збеРехе1{|{|о та

викориотанн]о кульцрного надбання (ст. 32).
кулв1шовА ].Б. _ начальник в1дд:лу культури 1 цРиз}{у раионно1

дерт<авно! адм1н|страп|!.
1(в!тень 2015 року

5

виконкомом Беликобабчансько] с!льсько! ради щодо вир1шення птггань

виконкомом Ёовопокровсько| селищно| ради щодо спрйння орган1зац!т

призову щомадян на строкову в|йськову та альтернативну (нев!йськову)

олужбу, а такояс !х моб1л|зац|!, п|дготовц1 молод! до служби в 3бройних €илах

незалежно в|д форм власност[, а тако)к населення нак:}зу в1йоькового ком1сара

про оголо1]]ення моб|л|зац|!; орган!зац1| та унаот! у зд|йсненн| заход1в,

пов'язаних з моб|л|зац|йното п1дготовко*о; зд|йснення заход1в щодо в|йськово-
патр1отияного виховання населення (ст. 36).

.'шв(шнко в.м. зав|дувач сектору оборонно], моб|л|зац!йно|,

9кра|ни, орган1зац|| навча]1ьних (перев|ронних) та спец1альних в|йськових

збор|в; забезпенення доведення до п1дприсмств, установ та орган1зац1й

створен}{'| умов для зан,{ть

молод1 та спорту рйоннот

режимно-сеФетнот роботи та взасмод|{ з правоохоронними органами :1парац

районно! дерхавно! адм1н1сщапт1.
1{в|тень 2015 року

виконкомом (оче:оцько1 селишно| рали шоло

ф1зииното кульцрото та спортом (ст. 32).
РяБ1н1нА 1.й. _ начапьник сектору у справах

дерхсавно! адм|н|сщац1|.
1{в1тень 2015 року

виконкомом йалин|всько! селищнот ради щодо унаст! у соц|атьном:'

д|алоз1, веденн| колективних переговор1в, укладенн| угод, зд|йсненн| кокгРо,1]о

за ]х виконанням, вир1:пенн1 колективних трудових спор|в (конфл|кг|в) тпо:о
п!дприсмств, установ та орган1зац!й, розта1шованих на територ|! селип:а;

пов1домна ресстрац!я в установленому порядку колективних договор|в (ст. 34).

л'1ся\{ськ|шт Ф.€. _ начальник управл1ння прац1 та соц1:}льного

захисц/ населен}б{ районно| державно1 адм!н!страц1т.
1равень 2015 року

виконкомом 8веденсько] сепищно| ради стосовно зд|йснення конщолто за

дотриманням зобов'язань щодо платех!в до м|сцевого бторкец на
п1дприемствах 1 в орган|зац!ях незалежно в|д форм власноот| (ст. 28).

БуРвйко ].\4. начальник ф|нансового управл|л*тя районно| державнот
адм1н1страцп.

1равень 2015 року



виконкомом Ёсхар|всько! селиц{но] ради щодо розг'1яду звернень
громадян, зд|йснення контроп}о за станом п1с| роботи на п!дприемствах. в

установах та орган|зац|ях незалежно в1д форм власност|, як| знаходяться на
територ[| ради (ст.38).

гвРмАн 8.0. _ начальник загального в|дд|лу апарац районно|
дер;кавно! адм|н1страц1!.

{ервень 2015 року
!

виконкомом 1ван|всько] с!льсько] ради щодо розглящ/ справ про
адм[н|сщативн! правопору!]]ен|'т, в|днесен| до !х в!дання; утворен}б{
адм|н1сщативно! ком1с|] та ком!с11 з питань боротьби з| злочинн|стто та
корупц|сто, спрямуванття !1 д|яльност1 (ст. 38).

лвв!шнко 8.\4. _ зав|дувач сектору оборонно|, моб|л|зац|йно|,

режимно-секретно! роботи та взасмод|| з правоохоронними органами апарату

районно| дерхсавнот адм|н1сщац::.
9ервень 2015 року

виконкомом (оробонкинсько| с|льсько1 ради щодо зд|йснення в

установпеному поряд\т державного конщол}о за дотриманням чинного
законодавства' затверАжено| м|стобуА1вно! документац1| при плануванн| та
забулов| в|дпов|днлтх територ|й; зупинення у випадках' переАбаяених винним
законодавотвом' буд|вництва, яке проводиться з поРу111енням м[сто6ул|вно|

документац|| | проект1в окремих об'ект1в, а тако)к мохе запод1яти шткоди

навко',1и{пньому природно}{у середовищу; проведенн-,1 роз'яснговально| роботи
серед наоелен|{-'1 стосовно надання кредит!в на буд|вниг{тво, при,:бання та
газиф|кац|то житлових будинйв за районно! прощамото <8ласний л|м> (ст. 3 [ ).

стАРусьов |1.11. _ зав!дуваи сектору м!стобулування | арх|теьт1рн

районно! дерэкавно| адм1н|срац|!, головний арх[тектор району.
{ервень 2015 роч

виконкомом .[]еб'язько| с|льсько] ради з питання забезпечення розвитц'
вс|х вид1в медичного оболуговування на в!дпов[дн|й територ!| (ст. 32).

гвРвз н.м. _ начальник в|дд|.ту охорони здоров'я районно| державнот
адм|н1сщац1|.

9ервень 2015 року

виконкомом 1(очетоцько] селищно{ ради щодо вжиття необх!дних заход[в
л|кв1дац|] надзвинайних сицал\й, в|дпов|дно до чинного законодавствэ'
|нформування про них населенн'{' запг{ення в установпеному порядц до ц!о(

роб1т п1дприемств' установ та орган1зац|й а також населення (ст. 3 8).

мвд.шш][шв в.в.
державно| адм|н|страц||.

}1ипень 2015 роч

_ зав1дувач сектору цив1льного захист раионно1



виконкомом юрченк|вськот с!льськот Ради щодо зд|йснення в;дпов!дно до
чинного законодавства конщо']1|о за нале'(но|о орган!зац!€1о обсщ/говування
населення п!дприемствами транспорту та зв'язку (ст. 30).

они1цвнко 1Ф.Б. - начальник в!дд1;у !нфраотруктури районнот
дерх<авно! адм!н1страц|!.

)1ипень 2015 року

виконкомом йалин|всько| селищно| ради з питанн'{ зд1йснення заход|в
щодо роз1пиренн'{ 'га вдоскона.'1ення мереж1 п|дприсмотв )|штлово-
ко}[унапьного господарства' а тако]к утворення об'€днань сп!ввласник1в
багатоквартирних булинк1в (ст. 30).

воло/щко ].в. _ нач€!льг{ик в|дд1лу )китлово-комунального
господарства та бул!вништва рйоннот державнот адм!н!сраш!|.

,т{ипень 2015 року

виконкомом €таропокровсько| с1льсько| ради в иастин1 пол1пш-гення
житлових 1 матер|ально-побутових умов д|тей, що зали|]1ились без п|клування
батьЁв, та д1тей, як| опинилися в складних житт€вих обставинах (ст. 34).

ссРок}?овА г.о.
державно| адм|н|сщац|1.

[ерпень 2015 року

_ нач'!]1ьник слу}(би у справах д|тей районнот

виконкомом Бсхар|всько| оелищнот ради щодо зд|йснення конщо.]||о за
охороною пра:{1. забезлененням соц|ального захлсц лраш!вник!в п!дприсмс': в'
установ та орган|зац|й ус|х форм власност1, у тому числ| зайнятих на роботах з|
шк!дливиуи';а небезпечними умовамл лраш|. за як|сп:о проведен!1я атестац!]
робоних м1оць щодо !х в1дпов1дност1 нормативно-лравовим акт:1м про охорону
праш|. за налангшм праш|вникам в!дпов!дно до чинного законодавства п|льг та
компенсац|й за робоц в ллк|дливих умовах (ст. 34).

лисянськ],й о.с. начацьник управл!ння прац; !а соц;ального
захисту населен!{ { районно? державно| адм1н1страц!|.

8ересень 2015 роч

виконкомом ,т]еб'язько! с[льсько1 ради стосовно зд1йсненття конц)ол}о за
дотриманням зобов'язань щодо платеж|в до м!сцевого бтоджец на
п1лтщисмствах | в орган1зац!ях незалет<но в|д форм власност1 (ст. 28).

БуРвико 1.й. _ начапьник ф1нансового управл[гтня районно| дерлсавно|
адм|н|страц|!.

8ересень 2015 року

виконкомом (тароптилицько! с1льськот ради щодо забезпеченлтя
дотпк|льното осв1тото д|тей територ1атьно| щомади (ст. 32).

,ш|(ови!{-3в€РсвА с.о. - нач![пьник в|дд|лу осв|ти районнот
дертсавно| адм!н|страц[|.

Бересень 2015 року



виконкомом Ёсхар!всько! селищно1 ради щодо конц)олю за викон!|нн'1м

районно! |1рорап:и вдоскона.'1енн'! функш|онування роздр1бних ринк|в до 2016

року та перспективного плану розвитку ринку (ст. 30).
воло[ковА 8.й. _ начальник в!дд!л1 економ!нного розвитку ! торг!вл!

районно! державно| адм!н|сщац!|.
){овтень 2015 року

виконкомом €таропокровсько| с1льськот ради щодо зд1йсненгтя в

установленому порядку дер}{авного конщол|о за доц)иманням чинного
законодавства' затвердт<ено! м1стобуд[вно! документац|! при плащванн| та
забулов! в|лпов|лних територ|й; зупинення у випадках' передбанених тинним
законодавством' буд!вництва, яке проводитьоя з пору1пенням м1стобуд[вно|
документац|| | проект|в ощемих об'ект[в' а тако)к мо:ке залод|яти тшкоди
навколишньощ/ природно[у середовиш+; прийняття в експлуаташ!го заЁнчених
буА!вттит]твом об'ект1в; вир1лпення спор1в з питань м|стобудгвання (ст. 31).

стАРусьов |1.,т1. _ зав|дуваи сектору м|стобудуванття | арх!текцри
районно| державно| адм[н|срац||, головний арх|тектор району.

)(овтень 2015 року

виконкомом 8олохово--!1рсько! с|льсько| ради щодо вир!тпення питань
про проведен|я збор!в, м1тинг!в, ман|фестац!й ! демонсрац!й, спортивних'
видовипц|их та |н:пих масових заход1в; рессщац|я у встановлено}{у поря.]1ц
м]сцевих оо€днань громадян, орган1в територ1ально1 самооРган1зац11
населення' що створ1оються 1 д1ють в!дпов[дно до чинного законодавств:!
(ст.38).

от(шнА1_|]ко й.А. _ начальник в|дд1лу масових кощгн!каш1й апарац
районно| лержавно| алм| н!сщаш!|.

)1{овтень 2015 року

виконкому 1{алл'яноярузько| с1льсько| ради щодо створенн'{ умов д-|1я

занять ф|зивного культуро!о та спортом населення (ст. 32).
РяБ]н!нА 1.м. - нач!ш!ьник сектору у справах молод! та спорту районно!

дер>кавно| адм|н|страц|!.
}(овтень 2015 року

виконкомом {катовсько] селищно] ради щодо вир!птення, в1дпов!дно до
чинного законодавства' питань про надання компенсац1й 1 п[льг цомадянам. як|
посра)кдапи внасл|док{орнобильсько|катастрофи (ст. 34).

лися11ськ14и о.с.
захисц наоелен1о{ районно!

_|1истопад 2015 року

_ начальник управл1ння прац1 та соц1ального

дер)кавно1 адм1н1сФац11.
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виконкомом (ам'яноярузько| с|льсько| ради щодо Розг.,1яду звеРнень
громадян. зд!йснення контолю за сганом ш!с| роботи на п!Априсмствах- в

уотановах та орган!зац[ях незалежно в1д форм власност|, як| знаходяться на

територ|| ради (от. 38).
гвРмАн Б.0. - начальник залацьного в|дд|лу апарату районно|

державно! адм!н[сщац|!.
.'ьстопад 2015 року

виконкомом (очетоцько| селищно| ради щодо зд|йснення, в!дпов!дно до
д|гочого законодавства, контрол}о за н€ше)кно|о оргав!зац1сто обслуговування
населення п|дприсмствами щанспорч та зв'язку (ст. 30).

они]цвнко ю.в. нача[',1ьник в1дд1пу !нфрасщуктури районно|
державно| адм|н!отрац|!.

)1истопад 2015 року

виконкомом 3арожненсько! с|льсько! ради щодо вир!ллення питань про
наданн'{ неповнол1тн1м, сцдентам' пенс1онерам та |нвал|дам лрава на

безкотлттовне 1 п|льгове корисцвання об'ектами кульцри (ст. 32).

кулв1повА т.в. нача]]ьник в1дд1лу культури | цртвму районно!
державно! адм|н[страц|!.

.}1истопад 2015 року

виконкомом [раЁвсько| с1льсько] ради з питанн.,{ орган!заш[| меди!1ного

обслуговування та хартування д1тей дотпк|льного та :пк|пьного в!ку (ст. 32).

л'гхови!{-3всР€вА с.о. нач!}]1ьник в!дд|лу осв|ти районно|
дер>кавно! адм1н1страц1|.

,т1истопад 2015 року

виконкомом Базал|!всько! с|льсько] ради щодо зд|йснення контро.]||о за

дощиманням зобов'язань щодо платеж1в до м|сцевого блоджец на
п!дприсмствах [ в орган|зац|ях незалежно в1д форм власност1 (ст. 28).

БуРв1а{о т.м. нач€шьник ф1нансового управл!ння районно! державнот
адм|н!срац||.

[рудень 2015 року

виконкомом йосьпан|всько| с|льсько] ради з питання орган!зац[|

медичного обслуговування та харчування д|тей дотлтк|льного та тшк1льного в|ц
(ст.32).

.,ш1хови!1-зв€РсвА с.о. начальник в!лл[лу осв!ти районно|
дерясавно| адм|н1срац1|.

[рудень 2015 року
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б. [1ередбанпти у цлапах ||арад голови райопшо1 деря(авцо!
адм!|||страц|| заслуховування зв|т!в кер!вник|в структурпцх ||щрозд|л|в
щодо зд1йснення тематичних перев!рок з впконання оргапами м!сцевого
самоврядувацця делегованпх повноваэкень орган!в виконавно| влади.

(ФБ19Ё |.{Ф. _ кер1вник апарац районно| дерт<авно| адм[н|сщац!!.
0дин раз на п|вр|ння

7. 3абезпечитц контроль за сво€часпим цадход?|(епням коц!й акг!в
м!сцевого самоврядування' прийпятшх 3 питаць зд!йснецня делегова!|цх
повнова'(е!!ь орган!в виконавчо! влад||' узагальнено| письмово! |нформац1'|
з ц!|х п!|тань.

1цтРиФАновА Ё.[1. _ заступник кер|вника апарац/, нач!1]!ьник
орган1зац1йного в|дд|лу апарац районнот державно] адм|н!страц!|.

!{ом|сяця протягом 2015 року

8. 3д!йенловатп коцтроль за дотршманцям чинпого 3аконодавства при
шрийнятт! р|пшепь впконавчимп органами м!сцевпх рад при зд!йспецн!
делеговаппх пов|!овая{ень оргап!в виконавчо! влади.

юно11|вв [.А. _ головний спец1ал|ст !оридичного сектоРу апарат\'

райокнот деР)кавно] адм1н!сщац|1.
11_{оквартащг протягом 2015 року

9. }{а п!дстав! паданих органамп м!сцевого самоврядуваппя
!нформац1й проводити анал!з зд!йснення ними делегованих повнова!.(ень
орган|в вшконавчо1 влади.

1]]тРиФАновА }{.|!. _ заступшик кер1вника апарац' начальник

ч

!.к). ковт},н

орган!заш1йного в|лд!лу апарац районнот державнот адм!н!страц!т.

!о 20 с1'лня та 20 липня 20 1 5 року

1{ер!внпк апарацг районно!
дер)кавно! адм|н|страц!!

\{1янська23 210


