
 
 

 

  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
 
від 

 
15.11. 

 
20 

 
21 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
767 

 
 
 
Про організацію роботи щодо 
виконання в області постанови 
Кабінету Міністрів України від 
24.01.2020 № 35 (зі змінами) 

 
 

Керуючись ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на 
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 35  «Про 
реалізацію експериментального проекту щодо проведення щокварталу моніторингу 
та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій», зі змінами (далі – постанова Кабінету Міністрів 
України від 24.01.2020 № 35, зі змінами) та з метою відстеження динаміки 
показників ефективності діяльності голови облдержадміністрації і своєчасного 
прийняття управлінських рішень,  
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:  

 
1. Закріпити керівників структурних підрозділів  облдержадміністрації та 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади (за їх згодою) 
відповідальними за подання інформації, моніторинг та вжиття в області заходів 
щодо розвитку відповідних галузей (сфер діяльності) та досягнення позитивної 
динаміки показників, визначених у додатку 2 постанови Кабінету Міністрів 
України від 24.01.2020 № 35, зі змінами (далі – показники оцінки), згідно з 
додатком до цього розпорядження. 
 

2. Першого заступника, заступників голови, керівника апарату 
облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків взяти під особистий 
контроль  моніторинг та вжиття в області заходів щодо розвитку відповідних 
галузей (сфер діяльності) та досягнення позитивної динаміки показників 
оцінки. 
 

3. Покласти на керівників структурних підрозділів облдержадміністрації 
особисту персональну відповідальність за надання своєчасної, повної та 
достовірної інформації (у разі потреби узгодженої з відповідними 

 



 2

центральними органами виконавчої влади) за переліком показників оцінки з 
урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки та надання інформації 
за показниками ефективності діяльності голів обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій, наданих листом  
Секретаріату Кабінету Міністрів України від 08.10.2021 № 32489/0/2-21. 

 
4. Керівників структурних підрозділів  облдержадміністрації забезпечити: 
1) проведення на постійній основі моніторингу та вжиття в області заходів 

щодо розвитку відповідних галузей (сфер діяльності) та досягнення позитивної 
динаміки показників оцінки згідно з додатком; 

2) відображення динаміки показників оцінки під час підготовки 
письмового звіту в рамках проходження щорічного оцінювання результатів 
службової діяльності державних службовців; 

3) подання Департаменту економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним 
періодом, інформації за показниками оцінки за формою, що додається (у разі 
суттєвої негативної динаміки – разом з стислим поясненням, обґрунтуванням). 

 
5. Рекомендувати Головному управлінню Держгеокадастру у Запорізькій 

області забезпечити: 
1) виконання завдань, визначених у підпункті 1 п. 4 цього розпорядження; 
2) подання інформації за показником «24. Рівень інвентаризації земель 

державної та комунальної форми власності» до Департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації щокварталу до 20 числа 
місяця, що настає за  звітним періодом, за формою, що додається. 

 
6. Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації 

забезпечити подання: 
1) Секретаріату Кабінету Міністрів України узагальненої інформації за 

показниками оцінки щокварталу до 29 числа місяця, що настає за звітним 
періодом; 

2) голові облдержадміністрації інформації про хід виконання цього 
розпорядження щороку до 01 лютого. 

 
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації Едуарда Брутмана.  
 
 

 
 
Голова                                                                                      Олександр СТАРУХ  
                                                                                  
 
 
 
 


