
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
23.04.2018 № 209 

 
 
Про результати комплексної 
перевірки діяльності 
Мелітопольської районної 
державної адміністрації  

 

 
 
Результати комплексної перевірки діяльності Мелітопольської районної 

державної адміністрації свідчать про те, що райдержадміністрацією в цілому 
забезпечується виконання вимог законів України, актів Президента України та 
Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації щодо 
забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку району. 

За підсумковою комплексною оцінкою результатів соціально-
економічного розвитку за 2017 рік Мелітопольський район посів 1 місце. 

Проте, в діяльності Мелітопольської районної державної адміністрації 
залишається ряд невирішених питань, які потребують особливої уваги 
керівництва райдержадміністрації, зокрема: 

порушення вимог діючого містобудівного та земельного законодавства; 
екологічні проблеми району (відсутність інфраструктури утилізації та 

оброблення відходів, роздільного збирання побутових відходів, неповна 
ліквідація сміттєзвалищ, забруднення р. Молочна неочищеними стічними 
водами); 

недостатній контроль за реалізацією Урядової програми «Доступні 
ліки»; 

низький рівень діяльності з питань молодіжної політики, фізичної 
культури та спорту;                                            

необхідність поліпшення роботи з проведення інформаційних заходів, 
спрямованих на розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування; 

недостатній контроль за виконанням завдань, визначених у документах 
вищих органів влади та власних розпорядчих актах; 
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необхідність оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті 
райдержадміністрації згідно з вимогами чинного законодавства. 

 
Керуючись ст. 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

з метою удосконалення управлінської діяльності та забезпечення належного 
рівня виконавської дисципліни: 

 
1. Довести до відома голови Мелітопольської райдержадміністрації 

пропозиції щодо усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки 
діяльності Мелітопольської районної державної адміністрації, згідно з 
додатком.  
 

2. Голові Мелітопольської районної державної адміністрації:  
1) у двотижневий строк розробити та затвердити заходи щодо усунення 

недоліків, виявлених під час комплексної перевірки;  
2) забезпечити виконання заходів щодо усунення недоліків, виявлених 

під час комплексної перевірки, до 30.07.2018; 
3) проінформувати про результати проведеної роботи з усунення 

недоліків, виявлених під час комплексної перевірки, до 10.08.2018. 
 
3. Зобов’язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації 

та її апарату забезпечити в межах своїх повноважень контроль за усуненням 
недоліків, виявлених під час комплексної перевірки, за відповідними 
напрямами діяльності. 

 
4. Сектору контролю апарату облдержадміністрації забезпечити 

підготовку голові облдержадміністрації узагальненої інформації про хід 
виконання цього розпорядження до 20.08.2018.  

 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату обласної державної адміністрації Бойко З.М. 
 
 
Голова обласної  
державної адміністрації 

                                           
                                       К.І. Бриль 

 
 
 


