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7. Звiт мiського голови про стан викоЕання

ПОВНОВаЖеНЬ,

делегованих Барвiнкiвською районною державною адмiнiстрацiею

.

заслухавши та проаналiзувавши iнформацiю мiського голови Бало о.о.
про стан виконання делегованих повноважень спiльне засiдання колегiт та
зборiв адплiнiстративно - господарського активу району вtд 26.10.2016 року
i]важас за необхiдне:

.

Звiт пдiського голови Бало о.о. про стан виконання лелегова}Iих
законоI\4 повнова)I(енъ органiв виконавчоТ влади наданих органаN4 плiсrдевого
1

саN4 о

вряду вання вваж(ати неповни.I\4.

2.

Рекомендувати MicbKoMy головi Бало О.О.:

2.1. Щоопрацювати поданий звiту вiдпсlвiдностi до делегованих
Законом УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>> повноважень в
зокрема ст.27-з6,37',38 та прозвiтувати про виконану роботу
розрiзi
"rur"й,
на черговому спiльному засiданнi колегiТ БарвiнкiвськоТ районноТ державноТ
актиRуадмiлliстрацiт та зборiв адмiнiстративно-господарського
IiapBi нкiвського району;
2.2. Забезпечити стовiдсоткове використання коштiв субвенuiТ
заходiв щодо
,'; ер..кавного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення
соцiапъно-економiчно розвитку окремих територiй, Що с складовою
державного фонду регiонального розвитку та коштiв видiлених мiською радою
на проведення капiта_llьного ремонту вiдрiзку дороги по вул. I-{eHTpaJ]bLIa l] ýl.
Барвiнкове.

2.З. Забезпечити в повному обсязi виконання Наказу MiHicTepcTBa
13хорони здоров'я вiд 17.оз.2011. року Nsl45 кПро затвердження санiтарних
тер}lторiй населених мiсць>>;
2"4. Вжити вичерпних заходiв з благоустрою м. Барвiнкове: озеленення
герит.орiй, систематичне вивезення смiття (тпв), лiквiдацiт несанкцiоноваllltх

t{OpM

та

прав1,Iл утриN{ання

смi,rr,сзваJlttш.
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З.

алмiнiстрацii:

Рекомендувати головi БарвiнкiвськоТ районноТ державноТ

З.1.

Провести перевiрку дiяльностi виконавчих органiв MicbKoi ради
В частинi делегованих повноважень. Зазначену перевiрку провести у
вiдповiдностi до Порядку контролю за здiйсненням органами мiсцевого

самоврядування делегованих повноважень органiв виконавчоТ влади,
затвердженого постановою кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09 березня 1999 р.
N 3З9;
3.2.
Порушити у встановленому порядку питання лро його
вiдгrовiдальнiсть згiдно iз законодавством, в т.ч. iнiцiювати дострокове
при]lинення повноважень у вiдповiдностi до ст. 79 Закону УкраТни uПро
мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>>, якщо у разi коли в ходi перевiрки буде
встановлено, що мiський голова порушуе Конституцiю або закони УкраТни,
Права i свободи громадян, не забезпечуе здiйснення делегованих повноважень
органiв виконавчоi влади, перешкоджае здiйсненню контролю за 1х
виконанням та в iнших випадках, орган, що здiйснюс контроль.
4. Матерiали звiту направити головам сiльських рад для ознайомлення
та використання в роботi.
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