
}штуьськА РАйоннА двР}кАвнА Адм!ц|стРАц1я
хАРк|вськот оБлАст!
РозпоРяд)квння

!!уц!в р -7"3// <ца/с,у 2п-2ац'--т-

!1ро орган!зац!:о коцтролк) за
зд!йсненням органам!{ м!сцевого
самоврядувая|!я району Ае.тгегованих
повнова'кень орган!в виконавчо! влади

3 метото орган[зац|! контрол!о за зд1йсненням .органами 
м1сцевого

самоврядування району делегованих повнова)кень орган1в виконавчо1 влади'

в1дпов|дно до частин|4 нетверто! статт| 14з 1{онституц1! уща!ъи'
статей 28,35,39 3акону !кра!ни <|1ро м|сцев| державн1 адм|н1сщац!|>'

статг| 76 3акону }кра1тти <<|1ро м1сцеве са]\1оврядуван|{я в !кра!н|>>, пор'цку
контроп1о за зд|йсненням органами м!сцевого оа]\{оврядування делегова]1их

,',,'''*""" орган|в виконавнот влади, затверд)1(еного постаново1о 1{аб|нету

й1н|ср1в 9ща!ни в|д 09 березття 1999 }'{э 339 (|з зм1нами):

!. з''""рл''" |{орядок проведення рйонното державною адм1н|сщац|сто

перев|рок стану зд|йснення органа}4и м|сцевого самоврялування району
делегованих повноважень орган!в вйконавно| влади (додаеться).

2 ' 3атверАити |{ерел1к сщуктурних п|дрозд|л!в районно| дерэкавно!

адм|н1срац1| та !1 апарату, що зд|йснтототь контроль за виконанням органа]\'1и

м!сцевого самоврядуван }1'{ делеговаяи\ повноважень орган|в виконавно| влали

у в1дпов1дн|й сфер! зг|дно з 3аконом !кра!ни <|1ро м!сцеве самоврядгвання в

}ща!н1>> (лоласться).
3. 1{ер|вникам сщуктурних п|дрозд1л1в районнот дер;кавно| адм1н1срац|!

забезпечити розроблення та подання до ] грудня в1дпов1дного року до
орган1зац|йно|о в|дд|лу апарац районно! деРжавно1 адм1н1сщац!! пропозиц!й

ло [1лану контролю за зд!йсненняч органами м1сцевого самоврялування райоц
делегованих повнов€Ркень ортан1в виконавно] влади, погоджен| [з пертшим

засцпником, заступником го:гови районно! дерхсавно! адм|н|срац|! в|дпов|дно

до розпод1лу обов'язк|в, на наступний р!к.
4. фган1зац|йному в1дд|лу апарату районно| 4ерэкавно| адм[н1срац||

(111щифанова Ё.|{.) забезпенити в установленому поРядку:
4.1. Розроблення та подання на затверджевн'1 голов! районно| дер>кавно|

адм|н|ощац|| до 25 щудня в|дпов1дного роч г|[ану контрол1о за зд!йсненням

,р.'"*й м|сцевого с'''"р'ду.а"'тя району Аелегованих повноважень орган! в

виконавчо] влади на наступний р!к.
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4.2. 1(оординац!о роботи струкцрних п1дрозд!л!в районно| дерхавно!
адм|н1сщац1| з питань унаст1 у перев1рках стану зд!йснення оРганами м|сцевого
самовряд| ванн'| райоц Аелегованих повнова)кень орган!в виконавчо] влади.

4.3. Ёадання голов1 районно| дерхсавно| адм1н1сщац|!:
1нформац1| про результати перев[рок стану зд1йснення орган:1ми

м1сцевого самоврядування району делегованих повновокень орган1в виконавчот
влади протягом |0 дн|в п|сля лроведення перев!рки;

у.загальнено| !нформац!1 про виконання органами м!сцевого
самовряд}ван}1я рйоц лелегованих повнов?ркень орган!в виконавнот влади
один раз на п|вр!ння ло 20 нисла м|сяця. що настас за зв!тним пер|олом.

4.4. 1(онтроль'за сво€часним надходженням коп|й акт|в виконавчих
ком!тет!в с|льських, селищних рал району, прийт:ятих з питань зд[йснення
делегованих повноважен ь орган ! в ви конавчо| влади.

5. }Фридиннощг сектору апарац раионно1 дер)кавно1 адм1н1стац11
(€цпвенко 1.}Ф.):

5.1. 3абезпечити зд!йснення анал1зу акт1в виконавчих ком!тет1в с1льських,
селищних рад району, прийнятттх з питань зд1йснення делегованих повнова}(ень
орган!в виконавно! влади' на в1дпов|дн|сть !1 чинноь{у законодавству.

5.2. 1нформувати голову районно! дерхсавно! адм1н!страц|| про ви']вленн'1
акт1в орган|в м|сцевого с:1моврядування з пит:!нь зд1иснення делегованих
повноважень орган!в виконавно| влади, як| не в|дпов1датоть вимогам чинного
законодавства, !шляхом подання в|дпов|дно] допов|дно] записки.

5.3.9 випадц в!лмови орган!в м|сцевого самоврядуван}1'{ в|д усунен}1я
виявпених пору|цень або не надання ними лов|домленн'] про усунення
пору|1!ень, гоч/вати пропозиц1! голов1 районно| дерхсавно| адм|н1сщац1| щодо
пору|цен1'{ у вотановленому порядку питан}|'{ про притягненн'| до
в|дпов|дальност1 с!льського, селищного голови зг!дно з законодавством'

5.3. 1нформувати голову районнот державно| адм1н!сщац!т од ин раз на
п|вр|ння до 10 числа м!сяця, що настае за зв1тним пер|одом, про результати
анал|зу акт|в виконавчих ком!тет|в с|льських, селищних рад району, прийнятих
з литань зд|йснення делегованих ловноважень орган!в виконавзо] влади. на
в1дпов|дн1сть чинному законодавству.

6. €1льським, селищним головам надавати у паперовому вигляд! ло
районно| державно! адм1н1сщац!| нерез орган1зац1йний в!дд1л апарац районно|
дерхавно! адм|н!страц||:

6. ! . (оп!] акт1в виконавчих ком!те г!в с!льських, сели|-(ших рад. при йг:я': их
з пит2|нь зд1йснення делегован}т:( ловноваркень орган|в виконавчот влади.
протягом 10 дн|в з дття !х прийнятгя.

6.2. 1нформац!то про виконан}{'{ делегованих' повноважень орган[в
виконавчо] влади за формо;о зг!лно з додатком один раз на п|вр1ння ло
10 числа м!сяця' що нас'|а6' за зв|тним пер!одом. а також на вимоц районно|
дер>кавно| адм1н1страц|! _ !нформац|то про виконання окремих делегованих
повновая<ень (додасться).



7. 8изнати таким' що вщатипо нинн|сть, розпорядх{ен|ш1 голови районно|

дерхавно| адм|н|срац[| в|д 09.04.2013 !хго 102 <|1ро орган|зац1то конщолю за

зд|йсненням органами м1сцевого самовряд/вання району делегованих
повнова)кень орган!в ви конавчо] влади>.

8. (онщоль за виконанЁям розпорядження пок.]|асти на кер|вника апарату

районно! дер>кавно! адм|н|срац1! 1{овтун 1.ю.

| олова районно! дер!кавно!
адм1п!страц|! €.о. коРол!ок



3АтввРджвно
Розпоряд:кення голови
районно| лержавно| алм|н!с щаш!|
//'/4/2/ /2/'24'!{р //;

-.

поРядок
проведецця районно:о Аер:кавпопо адм!н!страц!с:о перев!рок стапу

зд!йенешпя органами м1сцевого самоврядування району
делеговацих повноватсень орган|в викоцавчо! влад!.

1. |{ерев!рки стану зд1йсненття органами м|сцевого самоврядуванн'|

району делегованих повнова;кень орган!в виконавно| влади проводяться
зг1дно з в|дпов1дним гианом контролю.

2.|1ерев1рки стану зд1йсненпя органами м!сцевого самовряд/ван|],{

району лелегованих повнова)кень орган|в виконавчот влади проводяться
зг|дно з в1дпов1дним |{ланом зд|йонення контро.'||о за виконанням органами
м|сцевого самоврядуван!{'{ району лелегованих повноважень орган|в
виконавчо] влади ':а у раз! необх!дност!.

3. 1ерм1ни проведення перев[рок сталу зд|йснення органами м!сцевого
самоврядуван н'1 райо}гу делегованих повноважен ь ор: ан| в виконавно| влали

визначасться у в1дпов|дному |[лан1 контролло за виконанн'1м органами
м|сцевого самоврядування району Аелегованих повноважень орган1в

виконавчо| в!|ад11 а]\е, не {1овинен перевипувати 5 робоних дн!в.
|1ро,{ов>кення цього терм1ну допускасться з дозволу голови районно!
дер;кавно| адм|н|сщац1|.
' 4.Фрган|зац1йне забезпечення проведен}1я перев1рок зд1йснтосться

орган!зац[йним в1дд|лом апарац районнот державнот адм|н|страц|{.
5. фя проведентля перев|рок стану зд[йснення орган!1ми м1сцевого

сауоврядування рйону делегованих повноважень орган|в виконавно| влали

апаратом районно! державно| адм|н|страц[| форптутоться ком|с1| з проведення
перев|рок стану зд|йсненття органами м|сцевого самоврядуван!т. делегованих
повноважень орган|в виконавно! в.ттади (лал! _ |{ом1с|я), до ск.]!аду яких
защ.чак}ться представники районно| дерясавно! адм1н!сщац|| та
територ!альнио< орган!в шентральних орган1в виконавчо! влади.

|{ерсональний склад ком!с1! затверджусться розпоряд)кенням голови

районно] дер;кавно! алм! н !страш![.

Фрган1зац!йне забезпеченвя проведенн' перев1рок зд|йсн!оеться
орган!зац!йним в|дд1лом апарац районно| лержавно| а!тм|н!страш||.

5. Робочий план перев|рки та перел!к питань, як1 булуть вивнатися у
хол1 лерев1рки, затверд)к) }оться кер!вником апаРа!у районно| державно|
адм!н|страц||.
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6. Ёа вимоц ком!с1|, виконавн1 ком1тети сйьських, селищних рад
ма}оть надавати |нформац|то про виконання ними оФемих делегованих
повнова)кень орган!в виконавчо] влади.

7. } раз| пощеби за р1лпенням голови районно| дерх<авно1 адм|н|сщац||
уо)о/ть проводитись позапланов! перев! рки.

8. 3а результатами проведено| перев1рки оформляеться акт за п|дписом
ос|б, як1 проводили перев|рку. &т передасться голов1 районно! дер>кавно|
алм!н!сщаш||. а коп|я акта лередасться виконкому с!льсько|. селишно{ рали.

Результати перев!рки розг''шда}оться виконавчим ком1тетом с|льсько],

селищно! ради, а у раз! необх1дност[ виносяться на розгляд сес|! в1дпов|дно!

ради та доводяться до в1дома населен}!'! терез м!ст]ев| засоби масово!
|нформац||.

9. €1льський, селищний голова зобов'язантй у тижневий терм1н

пов|домити район}у дерт{авну адм|н!сщац!:о через сектор конщол!о апарату

районно| дер)кавнот адм1н|сщац|! про прийняте р|тпентля або вжит| за

результатами перев1рки заходи.
10. [олова районно| державно| адм|н1срац1| у тижневий терм|н

розг.]ш1дае результати перев1рки та вжива€ заход|в щодо усуненн'{ виявлених
пору!пень чи зловтсивань. ! раз! пореби матер1али !тереда1оться в!дпов1дним
правоохоронним органам та органам виконавчо] влади вицгого р!вня.

(ер|вник апарату райопно|
дерясавпо! адм1ш!страц!!

111трифапова 40 906

!.ю. ковт}т|
[ш"|
"[



3АтввРджвно
Розпорял:кенття' голови
районно| лер;кавно! алм!н|сраш|{

//_ш/ц//'??!'[р !//

пв'Рв'л!к
струпсгурппх п!дрозд|л!в райопно! дерэкавно! адм!н!страц1! та !1 апарац.

1пппих оргап|в викоцавчо! владц, що зд1йснпопоть коцтродь за виконаняям
органамш м1сцевого самоврядування де.'!еговаццх повноваясень орган|в
вцконавчо! влади у в!дповйн!й сфер! зг!пно з 3аконом 9кра|нш <<!1ро

м|сцеве самоврядувацня в 9кра|н[>

;\!
з|л

6трукгурн! п!дроздйи флегован! повпова'кен!|я'
впзначелл! 3аконом

1 2 3

1. Б|дд|л кадрово! роботи аларату
район но] державно! адм! н!страш!|

пункт б статт1 29

2. 3агальний в!дд1л апарац рйонно|
леоэкавно] адм]н|страц[]

п1дпункт 1 пункту б частини |

статг1 3 8

.,. 8|дд1л масових коплун1кац|й апарату

районно| державно| адм|н1сраш|!
п|дпункти 3, 7 тцнкту б чаотини
] статт! 38

4. €ектор оборонно'т, мобй|зац|йно1,

режимно-секретно| роботи та
взаемод|1 з правоохоронними
орган:1ми районнот державно}
адм|н1страц[|

пункти -|'-з, 8 отатт| 36''

п|дгункт 4 тункту б частини 1

статт1 3 8

5. 1Фридииний сектор апарату районно'т
державно] адм1н1сФац1]

п!дтункти 4, 5 пункту б частини
1 статт| 3 8

6. 81дд|л економ1чного розвитку [

торг|вл! районно| лер;кавно|
адм|н!сщац1|

п|дпункти 1 пункту б статт1 27;
п|дпункти 2, 3 пункгу б статт1 28;
п|дпункти \' 2' з' 4 пункц б
статт1 3 0

7. Ф|нансове управл|нтля районнот
дер)кавнот адм[н!страц1|

п1дпункт 1 пункту б статг! 28

8. 8|дд!л житлово-комун:тдьного
господарства та буА|внит{тва

район но! державно| алм!н!сраш1|

п|дпункти 1-10, 12 пункц б
статт! 30; ц|дпункт |2 лункц б
частини 1 статт| 33

9. 8|дд!л |нфраструкцри районнот
державно1 адм|н1страц11

п!дтункти 1-4 тункц б статт| 30

10. €ектор м|стобуд;вання 1

арх!тектури районно| лержавно|
адм|н|ощац|!

п!дпункти \-з, 5' 6 тункту б
частини | статт1 31
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1 2 3
11. €ектор т{ив1льного захисц районно|

дерхсавно! адм|н!страц1|
п1дщ'нкт 6 тццкту б частини ]|

статт! 33: щ:нкт 3 статт| 36.
п1дпункти 2, 3-1 пункту б
частини 1 статг| 38

12. Б1дд|л осв1ти районно| дерхавно|
адм|н!сщац|!

п!лпункти !. 2.4-6. 8. 9. пункту б
статт;32', настина 2 стьтт| 34

1з. 81дц|л охорони здоров'я районнот
дер;кавно| адм1н1страц1!

п!дпункти 1_3' 11 пункц б статт:
32: частина 2 статт1 34

14. €л1тсба у справах д1тей районно!
деря<авно|адм|н|сщац|!,

п|дтункти 7, 8 тцнкц б статт| 32;
п|дпункт 4 пункту б частини 1

стат'г;.34
15. 8|дд|л ьультури 1 туризтшу районнот

державно] адм|н1страц1|
п|дтункти 9_11 пункту б статт!
321настина2 статт| 34

16. Б[дд!л у справах молод1 та спорту
район но1 державно] адм|н!страц!]

п1дпункт 2, 9, 11 пункту б отатг|
з2

17. 9правл|нття прац| та соц|ального
захисц/ населення районно{
державно] адм|н1страц1]

п1дпункти 1-з' 5-14 пункц б
частини 1 статт! 34

1{ер1вншк апарацг районпо!
дерлсавно! адм!п!страц!!

1пФифат|ова 40 906

ш1
|.!о. ковтун



,{одаток
до розпоРяджент{'{ голови
оайон но1 державнот адм!н1страц!1

//щ,йцч:'{р -/:'!

Форма 1

|нФоРмАц|я
щодо виконацня де.'|егованих повновахсень орган!в вшконавчо! вдади

виконкомом с1льсько! (селищцо!) ради
. за 

- 

п!вр|ння 20- року

!=:сд !'Ё
;;-9
Ё?дц9ц
Ёа;
Ёпа

Ё,= 4

9 9.9

9д

прпй!гго

н

в

у

5

х
х,

в

Р

д

у

скдсовдпо

в
д

!
н

9

а;

Ё!
6'Ё

Ф: в
Ё

в

ч

д

к д

Ё

1 1 4 5 6 7 8 9 '10 1! 12 13

пунлсг б)
статт1 27
п1ш:упкт 1)

п]дггункт 2)
п]-штуцкт 3)

гцпк"т б)
ст'тт! 28
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