
 
 КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

  

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 04 

спільного засідання колегії райдержадміністрації та зборів адміністративно-

господарського активу району  

 від 30 травня 2018 року 

 

 

1. Про стан виконання виконавчим комітетом  Соснівської  сільської  

ради делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

 

Заслухавши і обговоривши інформацію Соснівського сільського голови про 

стан виконання виконавчим комітетом  Соснівської  сільської ради делегованих 

повноважень органів виконавчої влади відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення якості здійснення 

делегованих повноважень колегія райдержадміністрації вважає за необхідне: 

 

1. Рекомендувати Соснівській сільській раді (Мартинюк О.В.): 

1.1. Здійснювати відповідно до чинного законодавства  контроль за 

дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах 

і в організаціях незалежно від форм власності. 

Протягом 2018 року  

1.2. Проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо дотримання 

правил пожежної безпеки та категоричної заборони випалювання сухої  

рослинності та її залишків на сільськогосподарських угіддях, пасовищах, 

прибудинкових територіях.  

Щовесни та щоосені  

1.3. Вжити заходів щодо встановлення дорожніх знаків обмеження руху на 

території населених пунктів сільської ради. 

До 01 серпня  2018 року  

1.4. Сприяти проведенню ремонту автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення, де курсує шкільний автобус. 

Протягом 2018 року  

 

1.5. Вживати заходів щодо організації роботи по запобіганню 

бездоглядності неповнолітніх. 

Протягом 2018 року  

 

1.6. Вживати заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових 

умов інвалідів, ветеранів війни та праці, військовослужбовців, а також 

військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили 

годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують 

обслуговування вдома, і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, 

дітей, що залишилися без піклування батьків. 

Протягом 2018 року  
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1.7.  Сприяти організації призову громадян на військову службу за призовом 

осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову) 

службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах 

України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів. 

Протягом 2018 року  

 

1.8. Організовувати заходи щодо військово-патріотичного виховання 

населення. 

Протягом 2018 року  

 

 1.9. Дбати про благоустрій населених пунктів сільської ради, залучати до 

цього громаду. 

Протягом 2018 року  

 

 2. Управлінню агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації (Берднік А.Г.) спільно з органами місцевого самоврядування вжити 

заходів щодо інформування сільськогосподарських підприємств та мешканців 

сільської місцевості про основні напрямки державної підтримки сільського 

господарства.  

Протягом 2018 року  

 

 3. Відділу організаційної роботи, масових комунікацій та інформаційно-

комп’ютерного забезпечення апарату райдержадміністрації (Чистікова Л.М.) 

спільно з Соснівською  сільською радою (Мартинюк О.В.) підготувати  проект 

розпорядження з означеного питання. 

До 06 червня 2018 року 

 

(прийнято одноголосно) 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                                                                 Є.А. Третяков  

 

 
Чистікова Л.М.  

 


