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

у 2017 році 
 

На виконання відповідних актів центральних органів влади проведено 
аналіз виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів 
України, розпоряджень голови облдержадміністрації, які перебували на кон-
тролі протягом 2017 року, структурними підрозділами апарату та облдерж-
адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої 
влади. 

За звітний період до обласної державної адміністрації надійшло 10256 до-
кументів, у тому числі з Верховної Ради України – 385, Адміністрації Пре-
зидента України – 166, Кабінету Міністрів України – 1067, міністерств, дер-
жавних комітетів та інших центральних органів виконавчої влади – 1884. 

Кількість вхідних документів у порівнянні з аналогічним періодом ми-
нулого року збільшилася на 1681 одиницю або 16,4 відсотка. Зокрема, з Ка-
бінету Міністрів України надійшло на 90 документів більше або на 8,4%, тоді 
як з Адміністрації Президента України та Верховної Ради України надійшло 
менше на 62 одиниці або 37,3% та 96 одиниць або 24,9%, відповідно. 

На контролі в обласній державній адміністрації перебувало 11762 зав-
дання, визначених у 8067 документах. 

У порівнянні з 2016 роком збільшилася кількість контрольних докумен-
тів Уряду України (на 61 одиницю або 5,9%), обласної ради та депутатів 
обласної ради (на 139 або 43,7%). Зменшилася – від Адміністрації Президента 
України (на 45 одиниць або 26,5%). 

Незважаючи на тенденцію щодо підвищення рівня виконавської дисцип-
ліни у минулому році мали місце недоліки в організації цієї роботи. 

Зокрема, з порушенням встановлених термінів виконано 26 документів 
або 0,24% від загальної кількості. 

Так, не забезпечено своєчасну підготовку відповідних листів та проектів 
інформацій на виконання контрольних документів: 

Департаментом освіти і науки облдержадміністрації: 

доручення Президента України стосовно створення сприятливих умов 
для розвитку дітей, поліпшення матеріального становища сімей з дітьми, їх 
соціальної підтримки та захисту, зареєстрованого в облдержадміністрації 
28.03.2013 за № 56/2031-14-08/2013; 



 2

листа Адміністрації Президента України про вжиття заходів щодо під-
тримки молоді, створення належних умов для її навчання, а також аналізу 
потреби у фахівцях з вищою та професійно-технічною освітою, зареєстрова-
ного в облдержадміністрації 30.09.2013 за № 56/6683-14-29/2013; 

листа Міністерства оборони України щодо штатного розпису Кам’янець-
Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, зареєстрова-
ного в облдержадміністрації 29.05.2017 за № 58/3594-11-36/2017; 

листа Міністерства юстиції України щодо збору та аналізу чинних полі-
тик, процедур і практик діяльності в галузі попередження злочинності непов-
нолітніх в Україні, зареєстрованого в облдержадміністрації 20.09.2017 за 
№ 58/6681-11-12/2017; 

листа обласної ради щодо підготовки пропозицій до ефективного вико-
ристання коштів обласного бюджету та планування об’єктивних показників 
кошторисів об’єктів спільної власності територіальних громад, зареєстро-
ваного в облдержадміністрації 27.09.2017 за № 67/6932-11-14/2017. 

Управлінням молоді та спорту облдержадміністрації: 

листа Адміністрації Президента України стосовно створення регіональ-
них молодіжних центрів, зареєстрованого в облдержадміністрації 04.01.2017 за 
№ 56/80-11-32/2017; 

доручення Кабінету Міністрів України про підготовку пропозицій щодо 
проведення у 2017 році міжнародних і всеукраїнських заходів з національно-
патріотичного виховання, зареєстрованого в облдержадміністрації 18.11.2016 
за № 57/7497-11-32/2016; 

листа Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України стосовно 
виконання бюджетних програм, зареєстрованого в облдержадміністрації 
23.08.2007 за № 58/5424-14-32/2007. 

Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації: 

листа Міністерства екології та природних ресурсів України про погод-
ження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зареєстрованого в обл-
держадміністрації 14.11.2017 за № 58/886-11-27/2017; 

листа Державної екологічної інспекції України щодо переліку дозвіль-
них документів, зареєстрованого в облдержадміністрації 20.11.2015 за 
№ 61/7902-11-27/2015; 

листа щодо затвердження технічної документації із землеустрою, зареєстро-
ваного в облдержадміністрації 11.10.2017 за № 99/7954-11-26/2017. 

Головним управлінням Держгеокадастру у Хмельницькій області: 

двічі порушено терміни виконання листа Адміністрації Президента Ук-
раїни щодо надання інформації про загальну кількість учасників АТО, які по-
дали документи на отримання земельних ділянок, зареєстрованого в облдерж-
адміністрації 02.03.2017 за № 56/1478-11-17/2017; 
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листа Кабінету Міністрів України щодо збереження та відтворення лісів 
і зелених насаджень, зареєстрованого в облдержадміністрації 12.11.2008 за 
№ 57/7949-14-25/2008;  

доручення Кабінету Міністрів України стосовно встановлення меж терито-
рій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого, загальнодержавного значен-
ня, зареєстрованого в облдержадміністрації 15.12.2008 за № 57/8817-14-27/2008; 

доручення Кабінету Міністрів України до листа ГО “Патріоти Красилів-
щини”, зареєстрованого в облдержадміністрації 03.03.2017 за № 57/1523-11-26/2017; 

листа підприємства з іноземними інвестиціями “АМИК-Україна”, 
зареєстрованого в облдержадміністрації 19.05.2017 за № 99/3349-11- 26/2017; 

листа квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький про дозвіл 
на проведення інвентаризації земельної ділянки, зареєстрованого в облдерж-
адміністрації 16.06.2017 за № 99/4086-11-26/2017. 

Не забезпечено також вчасного виконання по 1 документу Департамен-
том економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, управлінням 
регіонального розвитку та будівництва облдержадміністрації, обласними уп-
равліннями лісового та мисливського господарства, водних ресурсів, голов-
ними управліннями Держпродспоживслужби, статистики, службою автомо-
більних доріг в області, Шепетівським міськвиконкомом. 

Управлінням молоді та спорту облдержадміністрації не забезпечено ви-
конання доручення Кабінету Міністрів України, зареєстрованого в 
облдержадміністрації 20.10.2017 за № 57/8216-11-32/2017, у частині розробки 
та подання до 31 грудня 2017 року на розгляд обласної ради проекту програми 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді.  

Окремі виконавці не повертають документи до канцелярії облдерж-
адміністрації, що унеможливлює ознайомлення з ними співвиконавців та сут-
тєво впливає на якість та оперативність їх виконання. Такі порушення допу-
щено департаментами екології та природних ресурсів, економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури, управліннями молоді та спорту, житлово-
комунального господарства, регіонального розвитку та будівництва облдерж-
адміністрації. 

Значна частина інформацій щодо виконання завдань, визначених до-
кументами центральних органів виконавчої влади, надходить до обласної дер-
жавної адміністрації з її структурних підрозділів у день закінчення контроль-
ного терміну. Відповідальні за виконання керівники не дотримуються визна-
ченого Інструкцією з діловодства в обласній державній адміністрації трьохден-
ного терміну подання матеріалів. 

Є факти неналежної співпраці між структурними підрозділами адміні-
страції при виконанні документів центральних органів влади. 

При виконанні доручення Кабінету Міністрів України стосовно реалі-
зації завдань Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії Департа-
ментом агропромислового розвитку облдержадміністрації надано інформацію 
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не головному виконавцю для підготовки узагальненої відповіді, а безпо-
середньо Мінагрополітики, відтак на виконання цього документа було надіс-
лано дві відповіді. 

Цим же структурним підрозділом допущено таке порушення при вико-
нанні листа Кабінету Міністрів України про створення національного природ-
ного парку “Мале Полісся” (зареєстроване в облдержадміністрації 02.09.2013 
за № 57/5989-14-34/2013). 

Подібні порушення допущено управлінням молоді та спорту при вико-
нанні листа обласного відділення МАФІС стосовно виділення коштів для 
проведення спортивних заходів серед інвалідів, ветеранів спорту області (від 
20.12.2016 № 99/8543-11-14/2016) та службою у справах дітей облдержадміні-
страції при виконанні листа Мінсоцполітики України щодо участі у засіданні 
колегії міністерства (від 18.10.2017 № 58/8125-11-17/2017). 

Протягом звітного періоду неодноразово допускалися випадки пору-
шення субординації інформування. 

Так, Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів обласної державної адміністрації направлено інформацію про реагу-
вання на можливі передумови щодо забруднення довкілля на території Воло-
чиського району управлінню Служби безпеки України в області, тоді як необ-
хідно було підготувати проект відповіді (від 15.11.2017 № 68/8893-11-12/20107). 

Таке ж порушення допущено Департаментом освіти і науки облдерж-
адміністрації при розгляді листа обласної ради стосовно виділення коштів для 
проведення капітального ремонту у Плужнянській загальноосвітній санаторній 
школі-інтернаті І-ІІ ступенів (від 26.07.2017 № 67/5138-11-14/2017). 

Керівництво Департаменту освіти і науки облдержадміністрації зверну-
лося до голови обласної ради з пропозицією погодити виведення штатних 
одиниць з ДЮСШ “Юність”, однак це питання необхідно було узгодити із 
зацікавленими підрозділами облдержадміністрації і лише після узгодження 
готувати проект листа за підписом голови адміністрації. 

Зустрічаються випадки підготовки неякісних інформацій на виконання 
документів центральних органів виконавчої влади. 

Так, протоколом селекторної наради, яку проводив Віце-прем’єр-міністр 
України (від 11.02.2013 № 57/894-14-16/2013) зобов’язано обласні державні 
адміністрації інформувати про проведення засідань балансових комісій з пере-
вірки фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної теплоенер-
гетики, проте управлінням житлово-комунального господарства облдержадмі-
ністрації періодично готується інформація про стан розрахунків за використа-
ний природний газ. 

Дорученням Кабінету Міністрів України (від 04.05.2017 №57/2990-11-
29/2017) зобов’язано вжити заходів щодо задоволення потреб у спеціальних 
шкільних автобусах, обладнаних місцями для дітей з обмеженими фізичними 
можливостями. В інформації Департаменту освіти і науки облдержадміні-
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страції визначено потребу у таких автобусах, але жодного слова не зазначено 
про вжиті заходи. 

Протягом звітного періоду на контролі перебувало 617 завдань, визна-
чених у 310 розпорядженнях та 137 завдань, визначених у 33 дорученнях 
голови обласної адміністрації та протокольних рішеннях. 

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

Водночас, до виконання окремих розпоряджень голови облдержадміні-
страції підійшли формально.  

Зокрема, не виконується розпорядження голови від 30.07.2014 
№ 296/2014-р “Про забезпечення належного функціонування підрозділів міс-
цевих пожежних команд у сільській місцевості” у частині переведення під-
розділів місцевих пожежних команд, які утримуються сільськогосподарськими 
підприємствами, на утримання сільських, (селищних) рад у Білогірському, 
Волочиському, Кам’янець-Подільському, Красилівському, Полонському, Сла-
вутському, Старосинявському, Теофіпольському, Шепетівському та Ярмоли-
нецькому районах. Не відновлено чергування підрозділів місцевої пожежної 
охорони в окремих населених пунктах Білогірського, Городоцького, Кам’я-
нець-Подільського, Летичівського, Полонського, Шепетівського та Ярмоли-
нецького районів. 

Не у повному обсязі виконується розпорядження голови облдержадмі-
ністрації від 24.06.2008 № 338/2008-р щодо вивчення цінової ситуації на 
ринках послуг і основних продовольчих товарів у Городоцькому районі та 
місті Нетішин. 

Торік розпорядженнями голови облдержадміністрації двічі визнано 
недостатньою роботу Віньковецької, Волочиської, Ізяславської, Кам’янець-
Подільської, Новоушицької, Теофіпольської, Чемеровецької, Шепетівської та 
Ярмолинецької, по одному разу – Білогірської, Городоцької, Деражнянської, 
Летичівської та Полонської районних державних адміністрацій. 

Викликає стурбованість збільшення документообігу в обласній держав-
ній адміністрації за рахунок листів до місцевих органів виконавчої влади із 
структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Протягом звітного 
періоду надіслано понад 100 таких документів. Найбільше, із департаментів 
економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, агропромислового 
розвитку, екології та природних ресурсів, управління з питань цивільного 
захисту населення, відділу містобудування та архітектури обласної державної 
адміністрації, що є порушенням розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 23.08.2016 року № 337/2016-р щодо обмеження надсилання 
керівниками структурних підрозділів документів з вимогою надання відпо-
відних інформацій. 

З метою сприяння здійсненню повноважень обласної державної адміні-
страції  утворено понад 60 консультативних, дорадчих та інших допоміжних 
органів. Переважна їх частина провадить свою діяльність відповідно до вимог, 
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визначених положеннями. Водночас, керівники окремих структурних підроз-
ділів облдержадміністрації не забезпечили належне виконання вимог по-
ложень у частині періодичності проведення засідань, а саме: 

Департаментом екології та природних ресурсів – Координаційної ради зі 
сприяння формуванню регіональної екологічної мережі, розвитку заповідної 
справи та збереження біорізноманіття; 

управлінням молоді та спорту – Координаційної ради з питань націо-
нально-патріотичного виховання. 

Трапляються випадки неналежного виконання вимог Положення про 
відзнаки Хмельницької облдержадміністрації у частині вчасного подання про-
позицій щодо нагородження Почесною грамотою. Окремі подання вносилися 
практично напередодні святкових чи ювілейних дат департаментами агропро-
мислового розвитку, екології та природних ресурсів, економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури, управлінням молоді та спорту облдерж-
адміністрації, Волочиською, Ізяславською, Старокостянтинівською, Кам’янець-
Подільською, Шепетівською райдержадміністраціями та Славутським міськ-
виконкомом, тоді як згідно з вимогами вказаного Положення документи по-
винні надійти не пізніше 30-денного терміну до дати нагородження. 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


