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                                                                            У К Р А Ї Н А 
 КУРЕНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я    №1  

30  січня  2018  року                                                                                          

Про виконання делегованих повноважень 
виконкомом Куренівської сільської ради у  2017 році



     Відповідно до  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»  виконком сільської ради реалізує повноваження державної виконавчої влади, а саме:
регулювання у сфері земельних відносин та охорони навколишнього середовища, повноваження у сфері соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров»я, фізкультури  і спорту, повноваження  у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку,  бюджету та інші.
 Так, за   2017  рік виконавчим комітетом  Куренівської  сільської ради постійно розглядались та вирішувались  такі питання:
	благоустрій села  (грейдерування  доріг,  приведення до належного  санітарного стану території села, впорядкування  кладовища );
	соціальний захист населення  (надавалась  матеріальна допомога  учасникам бойових дій, вдовам потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС, на поховання  непрацюючих громадян, надавались продуктові набори ветеранам війни та інвалідам з дитинства, оформлялись документи на отримання субсидій та пільгового вугілля, та інше);  

проводилась робота зі збору, оформлення та подання статистичних даних;
проводилась реєстрація місця проживання та зняття з обліку громадян;
	вчинено нотаріальних дій –  40;
	зареєстровано актів цивільного стану:  народжень -  1, смерті – 6,  
а також проводилась інша робота. 
Зважаючи на вищевикладене  виконком сільської ради    В И Р І Ш И В:

Інформацію  секретаря сільської ради Таранець О.П. прийняти до відома.
	Виконкому сільської ради забезпечувати виконання  вимог чинного законодавства з питань  соціального захисту  населення, охорони прав, свобод та  інтересів громадян, законності та правопорядку.
	Здійснювати  відповідно до закону контроль за дотриманням зобов»язань щодо 
платежів до місцевого бюджету.
      4.   Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою .




Сільський голова                                                                      М.С.Пипко
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У К Р А Ї Н А 
КУРЕНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я    №2

30 січня 2018 року

Про  організацію громадських робіт
по Куренівській сільській раді у 2018 році


          З  метою організації громадських робіт відповідно до частини 3 статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», постанови Кабінету Міністрів України №175 від 20.03.2013 року «Про затвердження порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру»,   виконком  сільської   ради   В И Р І Ш И В:


Затвердити види робіт по Куренівській сільській раді у 2017 році, які мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії, можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня, мають економічну, соціальну та екологічну користь для громади, надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної освітньої та кваліфікаційної підготовки (згідно з додатком 1).
Затвердити перелік роботодавців, за участю яких планується організація громадських робіт (згідно з додатком 2).
	Довести територіальним органам інформацію про прийняте рішення і обсяги коштів у сумі 1861,5 грн. необхідних для фінансування та організації громадських робіт.

Фінансування та  організація громадських робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших джерел, не заборонених законодавством.
	Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою.




      Сільський голова                                                               М.С.Пипко














                                                     ДОДАТОК   №1
                                                                               до рішення виконавчого комітету
                                                                     Куренівської сільської ради
                                                                                            від 30.01.2018 року №2 «Про організацію 
                                                                                                       громадських робіт по Куренівській сільській 
                                                     раді у 2018 році»



ПЕРЕЛІК
видів громадських робіт, які мають тимчасовий характер, економічну, соціальну та екологічну користь для громади, надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або коштів Фонду загальнообов»язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Благоустрій та озеленення території населеного пункту, об»єктів соціальної сфери, зон відпочинку і туризму, культових споруд.
	Благоустрій, прибирання та прорідження придорожніх смуг.
	Упорядкування  пам»ятників, братських могил та інших  місць поховання загиблих захисників Вітчизни.
Утримання в належному стані цвинтарів.
Роботи, пов»язані з будівництвом або ремонтом об»єктів соціальної сфери (закладів охорони здоров»я та культури, спортивних закладів).
Догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідам.
Догляд за хворими у закладах охорони здоров»я та допоміжні роботи у дитячих будинках та домах для людей похилого віку.
Супровід  інвалідів  по зору.
	Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу осіб з інвалідністю або тимчасово непрацездатних.
Надання допомоги сім»ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО та зазнали негативного впливу  внаслідок збройного конфлікту.
	Впорядкування території населеного пункту з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку.

Роботи з відновлення  та догляду заповідників, пам»яток архітектури, історії та культури.
	Роботи по відновленню територій.





Секретар виконкому                                                  О.П.Таранець
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                                                     ДОДАТОК   №2
                                                                               до рішення виконавчого комітету
                                                                     Куренівської сільської ради
                                                                                            від 30.01.2018 року №2 «Про організацію 
                                                                                                       громадських робіт по Куренівській сільській 
                                                     раді у 2018 році»



ПЕРЕЛІК
роботодавців за участю яких планується організація громадських робіт

1. Виконком сільської  ради.



            Секретар виконкому                                                     О.П.Таранець





































