
 
 

  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
 
від 

 
22.12. 

 
20 

 
21 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 
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Про результати комплексної 
перевірки діяльності 
Василівської районної  
державної адміністрації 
 

 
Результати комплексної перевірки діяльності Василівської 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. 

Водночас у діяльності Василівської районної державної адміністрації 
залишається ряд невирішених питань, які потребують особливої уваги 
керівництва райдержадміністрації. 

Так, потребують розв’язання екологічні проблеми району: підтоплення 
населених пунктів м. Кам'янка-Дніпровська, сіл Велика Знам'янка та Водяне 
через незадовільну роботу захисних споруд масиву «Кам’янський Под»; 
невідповідність діючих місць видалення відходів нормам та правилам діючого 
законодавства; недостатня увага до стану складських приміщень для зберігання 
непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів. 

Не забезпечено: 
розробку та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів 

відповідно до діючого законодавства; 
доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. 
Необхідно активізувати роботу: 
з розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин у районі; 
із приведення у відповідність з вимогами чинного законодавства 

організації надання соціальних послуг на території району; 
з внесення змін до районної Програми розвитку освіти; 
з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування та забезпечення 

подальшої співпраці з громадами; 
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зі створення налагодженої системи контролю за виконанням завдань, 
визначених у документах. 

Не вирішено питання про надання архівному відділу Василівської 
райдержадміністрації статусу юридичної особи; зберігання реєстраційних справ 
не відповідає чинному законодавству; значна кількість справ з простроченим 
терміном відомчого зберігання та ін. 

Керуючись ст. 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з 
метою забезпечення належного рівня виконавської дисципліни, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Довести до відома голови Василівської райдержадміністрації пропозиції 

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

 
2. Голову Василівської 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; 
3) проінформувати про результати проведеної роботи з усунення недоліків, 

виявлених під час комплексної перевірки, в електронному (на е-mail: 
control@zoda.gov.ua, control2@zoda.gov.ua) та друкованому варіантах до 
20.03.2022. 

 
3. 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;  
надання методичної допомоги та координацію заходів щодо вирішення 

проблемних питань під час проведення роботи з усунення недоліків. 
 
4. Завідувача сектору контролю апарату облдержадміністрації забезпечити 

підготовку голові облдержадміністрації узагальненої інформації про хід 
виконання цього розпорядження до 01.04.2022.  

 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату обласної державної адміністрації Зінаїду Бойко. 
 

 
Голова                                       Олександр СТАРУХ 

 
 


