ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

22 червня 2018 року

№ 27

Про затвердження плану роботи виконавчого
комітету Ланнівської сільської ради
на ІІІ квартал 2018 року
Відповідно до п. 1, ч. б, ст.27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком сільської ради
ВИРІШИВ:
1.Затвердити план роботи виконавчого комітету сільської ради на ІІІ
квартал 2018 року (додаток 1).
2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова

К.О.Удовиченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому
Ланнівської сільської ради
22 червня 2018 року № 27

ПЛАН
роботи виконавчого комітету
Ланнівської сільської ради
на ІІІ квартал 2018 року

ЛИПЕНЬ
1. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 2018 року.
2. Розгляд заяв громадян.

(Засідання відбудеться 26 липня 2018 року).
СЕРПЕНЬ
1. Про хід виконання Указу Президента України від 07.07.2001 року №
580/2003 «Про додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в
економіку України» .
2. Розгляд заяв громадян.

(Засідання відбудеться 30 серпня 2018 року).

ВЕРЕСЕНЬ
1. Про план заходів щодо забезпечення пожежної безпеки на території
Ланнівської сільської ради на осінньо-зимовий період.
2. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на ІV квартал 2018
року.
3. Розгляд заяв громадян.

(Засідання відбудеться 27 вересня 2018 року).

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22 червня 2017 року

№ 25

Про заходи із забезпечення додержання
прав фізичних та юридичних осіб щодо
одержання адміністративних (державних) послуг
На виконання вимог законодавства України в сфері забезпечення
юридичних та фізичних осіб адміністративними послугами та на виконання
ст. 4, ст. 8 Закону України « Про державну регуляторну політику в сфері
господарської діяльності» та ст. 38 ч. б Закон України "Про місцеве
самоврядування в Україні" , заслухавши інформацію сільського голови «Про
заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо
одержання адміністративних (державних) послуг», виконавчий комітет
Ланнівської сільської ради
ВИРІШИВ:
1.
2.

3.

Інформацію Ланнівського сільського голови К.О.Удовиченка взяти до
відома (додаток 1).
Продовжувати роботу над виконанням заходів із забезпечення
додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання
адміністративних (державних) послуг.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови
з питань діяльності виконавчих органів Сліченка О.Л.

Сільський голова

К.О.Удовиченко

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Ланнівської сільської ради
22.06.2018 року № 25

Інформація
про хід виконання заходів
із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо
одержання адміністративних (державних) послуг.
Надання адміністративних послуг виконавчим комітетом Ланнівської
сільської ради здійснюється на підставі чинного законодавства України, в
особливості таких законів України, як: ст. 4, ст. 8 Закону України «Про
державну регуляторну політику в сфері господарської діяльності», «Про
нотаріат», ст. 38 ч. б Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні» .
Рішенням восьмої сесії шостого скликання від 06.09.2011 року № 5
затверджено перелік та стандарти надання платних та безкоштовних
адміністративних послуг .
Керуючись вищезазначеним рішенням, виконавчим комітетом
Ланнівської сільської ради за І півріччя 2018 року безкоштовно надавались
довідки про склад сім’ї, довідки про склад сім’ї для отримання державних
допомог, довідки на підставі акту депутата, про ведення особистого
селянського господарства, довідки про останнє місце проживання, про
ведення спільного господарства, що народила і виховала дітей, довідки про
заробітну плату, про наявність худоби, про місце розташування
домогосподарств, загалом
видано 1987 довідок. Крім цього, згідно
затверджених стандартів, складалися характеристики, акти обстеження
житлово-побутових умов.
За результатами роботи виконкому та ради приймаються рішення, які
стосуються майнових і немайнових прав громадян.
Вчиняються державна реєстрація актів цивільного стану: видаються
свідоцтва про народження, смерть (безкоштовно), всього видано 28 свідоцтв.
За реєстрацію шлюбу сплачується державне мито у розмірі 0,85 грн. За
звітний період 2018року проведена державна реєстрація 1 шлюбу.
Секретарем ради та виконкому вчиняються нотаріальні дії та дії,
прирівняні до нотаріальних. За дані послуги сплачується державне мито,
визначене державою. За І півріччя 2018 року вчинено 75 нотаріальних дій.
Всі види адміністративних послуг виконувались у відповідні терміни.
Заяв та скарг щодо порушення термінів та
стандартів одержання
адміністративних послуг до Ланнівського сільського голови не надходило
Сільський голова

К.О.Удовиченко

