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І Н Ф О Р М А Ц І Я  

про стан виконавської дисципліни в обласній державній адміністрації  
у 2018 році 

 

Протягом 2018 року на контролі в обласній державній адміністрації знахо-
дилося понад вісім тисяч документів, у тому числі 226 документів Верховної 
Ради України, 164 – Адміністрації Президента України, 1104 – Кабінету 
Міністрів України, 1688 – міністерств, державних комітетів та інших 
центральних органів виконавчої влади. 

З вини окремих керівників структурних підрозділів обласної, районних 
державних адміністрацій невчасно виконано 18 документів або 0,17% від за-
гальної кількості. 

Найбільша частка невчасно виконаних документів припадає на управ-
ління молоді і спорту та Департамент освіти і науки облдержадміністрації – по 
три документи. 

В управлінні регіонального розвитку та будівництва, службі у справах 
дітей не виконано по два документи, Департаменті соціального захисту на-
селення, управлінні житлово-комунального господарства, відділі містобуду-
вання та архітектури обласної адміністрації, Чемеровецькій, Полонській та 
Славутській районних державних адміністраціях, Службі автомобільних доріг 
в області – по одному документу. 

Невчасне виконання стало наслідком недостатньої вимогливості та 
контролю з боку керівників згаданих установ. 

Частина інформацій щодо виконання завдань, визначених документами 
центральних органів виконавчої влади, надходить до обласної державної 
адміністрації з її структурних підрозділів у день закінчення контрольного 
терміну, а не у триденний строк до цієї дати як вимагає Інструкція з діло-
водства в обласній державній адміністрації. Відповідно, не залишається часу 
заступникам голови адміністрації на внесення змін та коректив у проекти 
відповідей. 

Трапляються випадки неналежної співпраці між структурними підроз-
ділами адміністрації при виконанні документів, іноді порушується суборди-
нація інформування. 

Зокрема, Департаментом освіти і науки при виконанні листа обласної 
ради стосовно виділення коштів для проведення ремонту у закладах освіти 
Ізяславського району надано інформацію не головному виконавцю для підго-
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товки узагальненої відповіді, а безпосередньо обласній раді, відтак на вико-
нання цього документа було надіслано дві відповіді. 

Управлінням молоді та спорту всупереч вимогам резолюції керівництва 
адміністрації не поінформовано Громадську раду при обласній державній 
адміністрації стосовно збільшення виплат для спортсменів, які посіли призові 
місця на чемпіонатах світу та Європи. 

Управлінням регіонального розвитку та будівництва направлено інфор-
мацію про створення Улашанівської об’єднаної територіальної громади депу-
тату обласної ради, тоді як необхідно було підготувати проект відповіді в 
установленому порядку. 

І хоча ми сьогодні констатуємо незначний відсоток документів, вико-
наних невчасно, та якість їх виконання бажає бути кращою. Адже вчасно 
надіслана інформація без належного аналізу та пропозицій не свідчить про 
якість виконання того чи іншого документа.  

Зокрема, управлінням молоді та спорту надано неповну інформацію 
Мінмолодьспорту щодо підготовки та участі спортсменів у міжнародних зма-
ганнях у частині її подання згідно із запропонованою формою, натомість, 
інформацію надано у довільній формі. 

Протягом звітного періоду на контролі перебувало майже 400 розпоряд-
жень голови обласної адміністрації та понад 180 завдань, визначених у до-
рученнях та протокольних рішеннях. Переважну їх кількість виконано на-
лежно та у визначені терміни.  

Водночас, спостерігається формальний підхід до виконання окремих 
розпоряджень. Зокрема, керівництвом Білогірської, Кам’янець-Подільської, Кра-
силівської, Полонської, Славутської, Старосинявської, Теофіпольської, Ше-
петівської та Ярмолинецької районних державних адміністрацій не вирішу-
ється питання переведення підрозділів місцевих пожежних команд, які утри-
муються сільськогосподарськими підприємствами, на утримання сільських 
(селищних) рад. 

Торік розпорядженнями голови обласної державної адміністрації двічі 
визнавалася недостатньою робота Віньковецької (від 30.11.2018 № 837/2018-р 
та від 20.12.2018 № 892/2018-р), по одному разу – Волочиської (від 20.12.2018 
№ 892/2018-р), Деражнянської (від 30.11.2018 № 837/2018-р), Полонської 
(від 20.12.2018 № 892/2018-р), Теофіпольської (від 30.11.2018 № 837/2018-р) 
районних державних адміністрацій з окремих питань діяльності. 

Не в повному обсязі виконано розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 26.03.2013 № 83/2013-р “Про заходи з питань легалізації 
виплати заробітної плати і зайнятості населення в області”. За результатами 
аналізу, здійсненого на виконання вимог доручення голови адміністрації від 
13.12.2018 № 11-22/2018-пд встановлено, що в області 221,6 тис. осіб або 
17,5% населення працездатного віку знаходиться в “тіні”. Найбільше таких 
осіб у Кам’янець-Подільському (17725 осіб або 27,6%), Ізяславському (13116 
осіб або 30,6%), Хмельницькому (13113 або 24,6%), Дунаєвецькому (12654 або 
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20,9%) та Городоцькому (12492 або 27%) районах, містах Кам’янець-
Подільський (11923 або 11,9%), Славута (9505 або 26,7%) та Нетішин (8939 
або 24,2%). 

Дорученням голови облдержадміністрації від 08.06.2018 № 11-9/20018-пд 
зобов’язано здійснювати моніторинг відомостей Державного реєстру загально-
обов’язкового державного соціального страхування. За результатами аналізу 
загальна кількість працюючих становить 256 тис. осіб, з яких 15% отримують 
заробітну плату на рівні мінімальної, 4,9% – нижче мінімального розміру. 
Найбільша питома вага працівників з низькими зарплатами в Новоушицькому 
(30,5%), Теофіпольському (28,6%), Чемеровецькому (27%) районах. 

Невчасно поінформовано про виконання доручень голови обласної адмі-
ністрації обласним контактним центром та управлінням Укртрансбезпеки в 
області. 

З метою сприяння здійсненню повноважень обласної державної адміні-
страції утворено понад 60 консультативних, дорадчих та інших допоміжних 
органів, які діються відповідно до вимог, визначених положеннями. Однак, 
керівники окремих структурних підрозділів облдержадміністрації не забезпе-
чили належної організації їх роботи, зокрема: 

управлінням житлово-комунального господарства торік не організовано 
жодного засідання комісії з розв’язання проблемних питань забезпечення прав 
мешканців гуртожитків на житло; 

Департаментом соціального захисту населення – обласної координацій-
ної ради з питань соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей; 

Департаментом агропромислового розвитку – комісії зі сприяння здійс-
ненню контролю за використанням та охороною Збручанського родовища 
мінеральних вод типу “Нафтуся”; 

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

Не дотримуються вимог Положення про відзнаки обласної державної 
адміністрації у частині вчасного подання та належного оформлення відпо-
відних документів. 

Протягом минулого року окремі подання вносилися практично напе-
редодні святкових чи ювілейних дат департаментами агропромислового роз-
витку, освіти і науки обласної державної адміністрації, Старокостянтинівською, 
Шепетівською, Білогірською, Чемеровецькою, Старосинявською, Городоць-
кою, Ізяславською, Волочиською райдержадміністраціями, Шепетівською 
міською та Летичівською селищною радами, тоді як за вимогами вказаного 
Положення документи повинні надійти не пізніше 30-денного терміну до дати 
нагородження. 

Не задовольняє і якість підготовки проектів розпоряджень голови облас-
ної державної адміністрації, які часто надаються без належного обґрунтування, 
уточнення посад, юридичних адрес, у цілому не відповідають вимогам 
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Інструкції з діловодства в обласній державній адміністрації щодо порядку їх 
підготовки. 

Окремо зупинюся на питаннях роботи колегії обласної державної 
адміністрації. Керівники структурних підрозділів безпринципно підходять до 
планування питань для розгляду на засіданні колегіального органу. Часто вони 
не відображають актуальних проблем соціально-економічного розвитку 
Хмельниччини, стосуються вузьких питань галузі, які можна вирішувати на 
засіданнях консультативно-дорадчих органів структурного підрозділу.  

У минулому році усього по два питання внесено на розгляд колегії 
управліннями молоді та спорту, культури, національностей, релігій та туризму, 
відділом містобудування та архітектури облдержадміністрації. Департаментом 
охорони здоров’я внесено на розгляд одне питання, один раз розглядалося 
питання розвитку агропромислового комплексу та двічі – екології та при-
родних ресурсів, внесені Департаментом агропромислового розвитку, екології 
та природних ресурсів облдержадміністрації. Особливу увагу варто звернути 
на підготовку проектів рішень колегії обласної державної адміністрації, які 
готуються поспіхом, без належного аналізу та оцінки стану справ з питань, що 
розглядаються. Відсутні також пропозиції щодо вирішення проблем відпо-
відної галузі. Більшість проектів документів подаються з порушенням термінів 
Регламенту обласної державної адміністрації, що не сприяє їх якісному опра-
цюванню та узгодженню. Це стосується більшою мірою управлінь житлово-
комунального господарства, регіонального розвитку та будівництва, відділу 
містобудування та архітектури, а по великому рахунку, – усіх структурних 
підрозділів обласної державної адміністрації. 

Керівники структурних підрозділів мають особисто відповідати за своє-
часне і якісне виконання завдань, визначених у документах центральних органів 
влади, розпорядженнях та дорученнях голови обласної адміністрації, а також 
за належну підготовку проектів розпорядчих документів та рішень колегії. 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації           О. Самолюк 
 
 


