
       

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 16.08.2021 № 191  

с. Руська Поляна 

 

Про здійснення виконкомом сільської                                                                                                  

ради  делегованих повноважень   

у  І півріччі 2021 року  

                   
             Відповідно до статті 143 Конституції України, п.1 ч.„б” ст. 38 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію  секретаря виконавчого комітету Шпак Н. А. про 

здійснення виконавчим комітетом сільської ради делегованих 

повноважень у І півріччі 2021 року прийняти до відома.  

2. Секретарю виконавчого комітету сільської ради надавати своєчасну та 

повну інформацію апарату Черкаської РДА та Черкаської ОДА щодо 

проведення роботи по реалізації делегованих повноважень 

виконкомом сільської ради.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконавчого 

комітету Шпак Н. А. 

 

            

            Сільський голова                                       Олег ГРИЦЕНКО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація про здійснення виконкомом сільської ради  

делегованих повноважень у І півріччі 2021 року 

 
          За  І півріччя 2021 року  проведено 6 засідань виконавчого комітету.   

На них було прийнято 150 рішень,  спрямованих на вирішення  проблем 

територіальної громади, з них 24 рішень, що стосуються здійснення 

делегованих повноважень органом  виконавчої влади, а саме:  

- в галузі житлово-комунального господарства, побутового, 

торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і 

зв’язку (ст. 30) – 5; 

- в галузі будівництва (ст. 31) – 5; 

- у сфері соціального захисту населення (ст.34) – 9;  

- щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і законних 

інтересів громадян (ст.38) –5. 

                

Виконком сільської ради працює у взаємодії з адміністраціями 

підприємств та установ, які знаходяться на території Руськополянської 

сільської ради, приділяє увагу питанням соціального захисту населення 

територіальної громади. Надано матеріальних грошових допомог на 

лікування 60 особам, на поховання непрацюючих жителів громади -                       

9 особам, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії до дня пам’яті 

про Чорнобильську катастрофу - 60 особам, ветеранам Другої світової війни 

до Дня Перемоги - 5  особам, на ліквідацію наслідків пожежі - 1 особі.  

Охоплено соціальним обслуговуванням 86 осіб престарілих жителів громади. 

Крім того, за зверненнями громадян працівниками апарату виконавчого 

комітету сільської ради було видано 1531 довідок, вчинено 136 нотаріальних 

дій та 56 довіреностей, оформлено 382 справ на одержання субсидій,  266 

допомог сім’ям з дітьми та 51 пільга на житлово-комунальні послуги, 

проведено реєстрацію актових записів про смерть - 109, про шлюб – 7, про 

народження – 25. 

 

            

Секретар виконавчого комітету                                     Надія ШПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


