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І Н Ф О Р М А Ц І Я  
про стан виконавської дисципліни в обласній державній адміністрації  

у першому півріччі 2016 року 
 

На виконання відповідних актів центральних органів влади проведено 
аналіз виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів і 
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень го-
лови облдержадміністрації, які перебували на контролі протягом першого пів-
річчя 2016 року, структурними підрозділами апарату та облдержадміністрації, 
територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади. 

За звітний період до обласної державної адміністрації надійшло 4070 до-
кументів, у тому числі з Верховної Ради України – 246, Адміністрації Прези-
дента України – 140, Кабінету Міністрів України – 458, міністерств, держав-
них комітетів та інших центральних органів виконавчої влади – 1012. 

Кількість вхідних документів у порівнянні з аналогічним періодом ми-
нулого року зменшилася на 292 одиниці (6,7%). Проте зросла кількість указів 
Президента, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України (на 20 оди-
ниць або 15,9%). На 90 одиниць (8,9%) збільшилася кількість документів міні-
стерств та інших центральних органів виконавчої влади. 

На контролі в обласній державній адміністрації перебувало 5378 завдань, 
визначених у 4615 документах, у тому числі 104 документах Верховної Ради 
України, 137 – Президента України та його Адміністрації, 564 – Кабінету Мі-
ністрів України, 948 – міністерств, інших центральних органів влади, 84 – об-
ласної ради та депутатів обласної ради. 

У порівнянні з першим півріччям минулого року збільшилася кількість 
контрольних документів Верховної Ради України, запитів та звернень народ-
них депутатів (на 14 одиниць або 13,5%), а також порушених у них питань 
(на 23 або 18,7%). Зменшилася кількість постанов та доручень Уряду України 
(на 25 або 5,6%), проте збільшилася кількість завдань, визначених у них (на 17 
або 2,2%). 

Зросла кількість контрольних документів з міністерств та інших цен-
тральних органів влади (на 78 одиниць або 9%) та визначених у них завдань 
(на 80 або 4,7%). 

Значно зросла кількість контрольних документів від обласної ради та 
запитів і звернень депутатів обласної ради (на 10 або 13,5%), а також поруше-
них у них питань (18 або 22,5%). 

З порушенням встановлених термінів виконано 9 документів або 0,19% 
від загальної кількості.  
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Зокрема, Департаментом освіти і науки облдержадміністрації із запізнен-
ням підготовлено інформацію на виконання листа Комітету Верховної Ради 
України з питань науки і освіти щодо передачі видатків на підготовку робіт-
ничих кадрів у професійно-технічних закладах на фінансування з місцевих 
бюджетів, зареєстрованого в облдержадміністрації 11.01.2016 № 55/123-11-14/2016. 
Термін контролю – 15.01.2016, відповідь направлено – 18.01.2016 року. 

Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації 
невчасно виконано лист Міністерства соціальної політики України стосовно 
надання фінансової підтримки ветеранським громадським об’єднанням, а та-
кож забезпечення приміщеннями, необхідними для здійснення статутних зав-
дань, зареєстрованого в облдержадміністрації 28.10.2013 за № 58/7429-14-14/2013. 
Термін контролю – 10.01.2016, виконано 14.01.2016. 

Цим же структурним підрозділом не забезпечено вчасне виконання 
схожого листа Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України (від 
06.12.2013 № 61/8395-14-17/2013). Виконано із триденним запізненням. 

Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації з по-
рушенням встановлених термінів виконано доручення Кабінету Міністрів 
України стосовно застосування механізму державно-приватного партнерства 
для забезпечення сільських територій, зареєстрованого в облдержадміністрації 
09.10.2013 за № 57/6923-14-13/2013. Термін контролю – 25.06.2016, відповідь 
підготовлено 01.07.2016. 

Управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації із запізненням підготовлено інформацію на виконання 
листа Глави Адміністрації Президента України щодо необхідності погодження 
з Міністерством інформаційної політики України заходів з поширення програм 
соціальної реклами (від 15.05.2015 №56/3167-11-33/2015). Термін контролю – 
15.05.2016, виконано 17.05.2016 року. 

Головним управлінням Держгеокадастру в області порушено термін 
інформування про виконання звернення народного депутата України С.Лаба-
зюка стосовно виділення гр. Г. Ящишиній земельної ділянки, зареєстрованого 
в облдержадміністрації 07.04.2016 за № 55/2116-11-38/2016. Термін контролю – 
15.04.2015, відповідь підготовлено 19.04.2016. 

Також Головним управлінням Держгеокадастру в області із запізненням 
підготовлено відповідь Державній службі України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції щодо забезпечення учасників АТО та 
сімей загиблих учасників АТО земельними ділянками (від 23.12.2015 
№ 61/8626-11-26/2015). Термін контролю – 15.02.2016, відповідь направлено 
16.02.2016. 

Державною інспекцією сільського господарства в області з порушенням 
визначеного терміну виконано лист Красилівської райдержадміністрації щодо 
розгляду звернення голови Красилівського комітету сприяння реалізації по-
ложень Конституції В. Кухарчука (від 15.01.2016 № 80/205-11-12/2016). Термін 
контролю – 25.02.2016, виконано – 04.03.2016 року. 
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ПАТ “Хмельницькгаз” із запізненням поінформовано про розгляд листа 
обласного контактного центру, зареєстрованого в облдержадміністрації 
27.01.2016 за № 68/443-11-40/2016. Термін контролю – 10.02.2016, відповідь 
направлено 12.02.2016. 

Проблемним в області залишається стан виконання Закону України “Про 
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тота-
літарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”. З ме-
тою належного виконання Закону України головою обласної державної адмі-
ністрації прийнято розпорядження від 17.06.2016 № 261/2016-р “Про демонтаж 
пам’ятників та пам’ятних знаків комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів”, яким зобов’язано окремих голів район-
них державних адміністрації, рекомендовано міським (міст обласного значен-
ня) головам поінформувати про вжиті заходи з демонтажу пам’ятників та 
пам’ятних знаків, які підпадають під дію згаданого закону.  

На 08 серпня 2016 року забезпечено повний демонтаж пам’ятників та 
пам’ятних знаків у м. Хмельницький, Теофіпольському та Чемеровецькому 
районах, частковий демонтаж здійснено у м. Кам’янець-Подільський, Краси-
лівському, Кам’янець-Подільському, Старосинявському та Ярмолинецькому 
районах. 

Не проведено демонтаж 22 пам’ятників та пам’ятних знаків у Воло-
чиському (8 об’єктів), Новоушицькому (7), Красилівському (2), Дунаєвець-
кому, Кам’янець-Подільському, Старосинявському, Ярмолинецькому районах 
та м. Кам’янець-Подільський (по 1 об’єкту). 

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 01.04.2016  № 156/2016-р 
“Про заходи з моніторингу стану реалізації Закону України “Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних ре-
жимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” в області” зо-
бов’язано голів райдержадміністрацій вжити заходів щодо підготовки списків 
вулиць, площ та інших об’єктів топоніміки населених пунктів, які має бути 
перейменовано. 

Незважаючи на неодноразові нагадування, не подано пропозицій про 
перейменування об’єктів топоніміки у Волочиському (села Богданівка та 
Червоний острів), Кам’янець-Подільському (смт Стара Ушиця та с. Гораївка ), 
Красилівському (села Великі Зозулинці, Малі Зозулинці, Юхт), Летичівському 
(населені пункти Летичівської об’єднаної територіальної громади), Теофі-
польському (с. Святець) районах та м. Кам’янець-Подільський (16 вулиць та 
10 провулків). 

Окремі виконавці не повертають документи до канцелярії облдержадмі-
ністрації, що унеможливлює ознайомлення з ними співвиконавців та суттєво 
впливає на якість та оперативність виконання документів. Такі порушення до-
пущено управліннями житлово-комунального господарства (від 11.07.2016 
№ 58/4333-11-16/2016, від 07.07.2016 № 57/4209-11-15/2016), інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю (від 28.03.2016 № 58/1837-11-33/2016, 
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від 30.03.2016 № 58/1906-11-33/2016), Департаментом соціального захисту насе-
лення (від 08.02.2016 № 58/684-11-17/2016, від 11.04.2016 № 58/2168-11-17/2016) 
облдержадміністрації. 

Частина інформацій щодо виконання завдань, визначених документами 
центральних органів виконавчої влади, надходить до обласної державної адмі-
ністрації з її структурних підрозділів у день закінчення контрольного терміну. 
Відповідальні за виконання керівники не дотримуються визначеного Інструк-
цією з діловодства в обласній державній адміністрації трьохденного терміну 
подання матеріалів. 

Трапляються випадки неналежної співпраці між структурними підроз-
ділами адміністрації при виконанні документів центральних органів влади. 

Так, Департаментом економічного розвитку, промисловості та інфра-
структури облдержадміністрації на виконання листа Союзу промисловців і 
підприємців області щодо ініціювання перед Урядом України питання зни-
ження податку на землю (від 18.05.2016 № 99/3020-11-13/2016) надано інфор-
мацію не головному виконавцю для підготовки узагальненої відповіді, а на-
правлено заявнику. Відтак ХСПП надійшло дві відповіді, які суперечать одна 
одній. 

Цим же структурним підрозділом допущено схоже порушення при вико-
нанні листа Мінрегіону України щодо заснування та функціонування агенцій 
регіонального розвитку, зареєстрованого в облдержадміністрації 28.04.2016 за 
№ 58/2619-11-13/2016. 

Подібні порушення допущено відділом містобудування та архітектури 
облдержадміністрації при виконанні листа Мінрегіону України стосовно на-
дання інформації про керівний склад місцевих органів виконавчої влади (від 
04.01.2016 № 58/30-11-22/2016) та Головним управлінням Держгеокадастру в 
області щодо виконання листа Мінприроди України про виконання указів Пре-
зидента України у сфері розвитку природно-заповідного фонду (від 26.05.2016 
№ 58/3216-11-27/2016). 

Протягом звітного періоду неодноразово допускалися випадки порушен-
ня субординації інформування. 

Так, Департаментом екології та природних ресурсів обласної державної 
адміністрації направлено інформацію про вирішення питання розірвання дого-
вору оренди землі депутату обласної ради, тоді як необхідно було підготувати 
проект відповіді (від 12.01.2016 № 67/144-11-38/2016). 

Такі ж порушення при розгляді звернень депутатів обласної ради допу-
щено Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації 
стосовно проведення заходів до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи (від 
31.12.2015 № 67/8809-11-36/2015), а також щодо підготовки інформації про 
діючі програми з підтримки людей з особливими потребами (від 14.06.2016 
№ 67/3726-11-38/2016). 

Керівництвом Департаменту агропромислового розвитку облдержадмі-
ністрації (лист від 03.06.2016 № 01-01/1135) ініційовано перед головою облас-
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ної ради питання нагородження Грамотою обласної ради працівників з нагоди 
60-річчя створення Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної 
станції, тоді як така ініціатива мала виходити від керівництва облдержадмі-
ністрації. 

Протягом звітного періоду на контролі перебувало 206 завдань, визна-
чених у 196 розпорядженнях та 74 завдання, визначених у 25 дорученнях 
голови обласної адміністрації та протокольних рішеннях. 

Переважну більшість розпорядчих документів керівництва облдержадмі-
ністрації виконано на належному рівні та у встановлені терміни. 

Водночас, спостерігається формальний підхід до виконання окремих 
розпоряджень голови облдержадміністрації. Зокрема, керівництвом Білогір-
ської, Волочиської, Городоцької, Деражнянської, Красилівської, Новоушиць-
кої, Славутської, Старосинявської, Теофіпольської, Чемеровецької, Шепетів-
ської райдержадміністрацій, Кам’янець-Подільського та Нетішинського міськ-
виконкомів не забезпечено вчасне виконання розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 26.05.2016 № 239/2016-р “Про створення обласної комісії зі 
сприяння здійсненню контролю за додержанням нормативно-правових актів 
про охорону праці” у частині створення відповідних комісій. 

Держсільгоспінспекцією в області порушуються терміни виконання роз-
порядження голови облдержадміністрації від 08.08.2014 № 311/2014-р “Про 
підвищення ефективності використання земель державної та комунальної 
власності, трудових ресурсів та забезпечення збільшення надходжень до міс-
цевих бюджетів” у частині щомісячного інформування облдержадміністрації 
про проведення перевірок використання земель. Відповідні інформації надхо-
дять після неодноразових нагадувань та із значним запізненням. У квітні – 
інформація не надходила. 

Подібне порушення при виконанні цього розпорядження допущено Го-
ловним управлінням Державної фіскальної служби в області у частині аналізу 
показників ефективності використання земельних та трудових ресурсів і на-
повнення місцевих бюджетів. Термін контролю – щомісячно, до 10 числа, 
у березні, травні та червні інформації надходили із запізненням. 

Хмельницьким обласним центром зайнятості не вчасно повідомлено про вико-
нання доручення голови облдержадміністрації від 26.05.2016 № 70/11-13-2291/2016 
стосовно розміщення рекламно-агітаційних матеріалів у приміщеннях місце-
вих центрів зайнятості щодо проходження військової служби за контрактом. 
Термін контролю – 01.06.2016, відповідь підготовлено – 10.06.2016. 

Хмельницьким обласним контактним центром із значним запізненням 
підготовлено інформацію про виконання доручення голови облдержадмі-
ністрації щодо організації взаємодії бюджетної установи “Хмельницький об-
ласний контактний центр” із структурними підрозділами облдержадміністра-
ції, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, 
головами райдержадміністрацій, міськими (міст обласного значення) головами 
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із забезпечення оперативного реагування на звернення. Термін контролю – 
10.01.2016, інформацію надано – 21.01.2016. 

Протягом звітного періоду розпорядженням голови облдержадміністра-
ції визнано недостатньою роботу голів Білогірської, Деражнянської, Ізяслав-
ської, Полонської, Старосинявської, Чемеровецької райдержадміністрацій що-
до легалізації зайнятості та заробітної плати. 

Звернуто увагу голів Полонської, Теофіпольської райдержадміністрацій 
та Шепетівського міського голови на незадовільний стан розрахунків за 
спожитий природний газ. 

Окремим райдержадміністраціям та виконавчим комітетам міських (міст 
обласного значення) рад необхідно поліпшити виконавську дисципліну щодо 
інформування облдержадміністрації про виконання документів. Протягом 
звітного періоду із запізненням отримано відповіді від Старокостянтинівської 
(на № 70/30-36-1010/2016 від 03.03.2016), Славутської (на № 70/24-36-106/2016 
від 11.01.2016) та Шепетівської (на № 70/29-22-1588/2016 від 08.04.2016) 
райдержадміністрацій, Славутського (на № 70/26-24-440/2015 від 02.02.2015, 
№ 70/26-14-2273/2016 від 26.05.2016) та Шепетівського (на № 70/29-14-1481/2016 
від 04.04.2016) міськвиконкомів. 

Потребує поліпшення підготовка до засідань колегії обласної державної 
адміністрації. Окремі питання, які виносяться на розгляд колегії, перепису-
ються з року в рік, їх актуальність та результати розгляду належним чином не 
аналізуються керівниками структурних підрозділів. 

Більшість керівників формально підходять до підготовки документів до 
засідань колегії, недостатньо використовують можливості робочих груп, пе-
редбачених Положенням про колегію обласної державної адміністрації, затверд-
женим розпорядженням голови облдержадміністрації від 05.03.2014 № 88/2014-р, 
відтак питання готуються без належного аналізу та вивчення стану справ 
безпосередньо на місцях. 

Викликає стурбованість збільшення документообігу в обласній держав-
ній адміністрації. Значною мірою це спричинено надсиланням у місцеві органи 
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування листів із структурних 
підрозділів облдержадміністрації. Протягом звітного періоду 2016 року на-
діслано понад 20 документів. Найбільшу кількість таких листів підготовлено 
департаментами економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, 
екології та природних ресурсів, освіти і науки, відділом містобудування та 
архітектури обласної державної адміністрації, що є порушенням розпоряд-
ження голови обласної державної адміністрації від 25.02.2004 року № 68/2004-р 
щодо обмеження надсилання керівниками структурних підрозділів документів 
з вимогою надання відповідних інформацій. 

 

Заступник голови  
адміністрації                В. Кальніченко 
 


