
 
 
 
 

Про заходи щодо організації контро-
лю за здійсненням органами місце-
вого самоврядування області делего-
ваних повноважень органів виконав-
чої влади 

 
 

На підставі статей 6, 35, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339 “Про 
затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самовря-
дування делегованих повноважень органів виконавчої влади”, з метою вдо-
сконалення організації та підвищення ефективності контролю за здійсненням 
органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконав-
чої влади: 

1. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, рекомен-
дувати територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади: 

1) забезпечити розроблення та подання обласній державній адміністрації 
до 01 грудня року, що передує плановому, пропозицій до Плану здійснення 
контролю за реалізацією делегованих повноважень органів виконавчої влади 
органами місцевого самоврядування на наступний рік; 

2) інформувати обласну державну адміністрацію про виконання Плану 
здійснення контролю та результати перевірок двічі на рік, до 20 січня та 
20 липня. 

2. Керівнику апарату обласної державної адміністрації забезпечити роботу: 
організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації у частині: 
1) передачі засобами електронного зв’язку наданих виконавчими органами 

міських (міст обласного значення) рад інформацій про виконання делегованих пов-
новажень структурним підрозділам облдержадміністрації та територіальним підроз-
ділам центральних органів виконавчої влади для здійснення фахового аналізу; 
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2) підготовки плану здійснення контролю за виконанням органами місце-
вого самоврядування області делегованих повноважень органів виконавчої 
влади на наступний рік на основі пропозицій, наданих структурними підроз-
ділами обласної державної адміністрації та територіальними підрозділами 
центральних органів виконавчої влади – до 30 грудня року, що передує пла-
новому; 

3) підготовки узагальненої інформації про виконання плану здійснення 
контролю за минулий рік до 01 березня року, наступного за звітним; 

юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації у частині: 
1) здійснення аналізу актів виконавчих органів міських (міст обласного 

значення) рад, прийнятих з питань повноважень органів виконавчої влади, на 
відповідність їх чинному законодавству; 

2) інформування голови обласної державної адміністрації про виявлення 
актів органів місцевого самоврядування міст обласного значення з питань 
здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, які не відпові-
дають вимогам чинного законодавства. 

3. Міським (міст обласного значення) головам забезпечити надсилання до 
обласної державної адміністрації засобами електронного зв’язку: 

1) копій актів виконавчого комітету міської (міста обласного значення) 
ради, виданих з питань здійснення делегованих повноважень – у 10-денний 
термін з дня їх прийняття; 

2) інформацій про виконання делегованих повноважень – щопівроку, до 
10 січня та 10 липня за формою згідно з додатком 1. 

4. Головам районних державних адміністрацій: 
1) затвердити форму інформації про виконання делегованих повноважень 

органів виконавчої влади виконавчими органами сільських, селищних, міських 
(міст районного значення) рад; 

2) щорічно до 20 січня та 20 липня інформувати обласну державну адмі-
ністрацію про проведену роботу зі здійснення контролю за виконанням деле-
гованих повноважень органів виконавчої влади за формою згідно з додатком 2; 

3) щопівроку заслуховувати на засіданнях колегій питання про здійснення 
виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) 
рад делегованих повноважень органів виконавчої влади; 

4) у місячний термін привести у відповідність з вимогами цього розпо-
рядження власні розпорядчі документи з питань контролю за реалізацією 
виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) 
рад делегованих повноважень органів виконавчої влади. 

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 07.08.2003 № 276/2003-р “Про заходи щодо органі-
зації контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування області 
делегованих повноважень органів виконавчої влади”. 
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6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 
голови відповідно до розподілу обов’язків, керівника апарату обласної дер-
жавної адміністрації. 
 
 
Тимчасово виконувач обов’язків  
голови адміністрації  Володимир КАЛЬНІЧЕНКО 


