
Додаток 
 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
 
 22.12.2021   № 861                                               

 
 
 
 

ПРОПОЗИЦІЇ 
щодо усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки 

діяльності Василівської районної державної адміністрації 
 

Агропромисловий комплекс та регулювання земельних відносин 
 

1. Активізувати роботу із залучення інвестицій у модернізацію, 
відновлення працездатності пошкоджених внутрішньогосподарських 
зрошувальних систем. 

2. Сприяти встановленню права власності на меліоративні системи, які є 
безхазяйними. 

3. Сприяти проведенню агрохімічного обстеження ґрунтів та отриманню 
агрохімічних паспортів сільгосппідприємствами району, в яких фіксуються 
початкові та поточні рівні забезпечення поживними речовинами ґрунтів і рівні 
їх забруднення. 

4. Взяти на контроль розробку програм з питань охорони земель та 
проведення інвентаризації земель. 

5. Розглянути питання про збільшення кількості фахівців сектору, який 
займається питаннями земельних відносин та розвитку агропромислового 
комплексу, у зв’язку з великим навантаженням. 

 
Житлово-комунальне господарство 

 
6. Активізувати роботу спільно з органами місцевого самоврядування 

Василівського району щодо: 
1) забезпечення розробки та затвердження схем санітарного очищення 

населених пунктів відповідно до діючого законодавства; 
2) забезпечення Водянською селищною радою, Кам’янсько-Дніпровською 

міською радою облаштування засобами дистанційної передачі даних 
комерційного обліку природного газу установ та організацій соціальної сфери; 

3) розробки та забезпечення фінансування програм «ЕНЕРГОДІМ» 
державної установи «Фонд енергоефективності»; 

4) забезпечення 100-відсоткового оснащення будівель, приєднаних до 
зовнішніх інженерних мереж, населених пунктів територіальної громади 
вузлами комерційного обліку питної води, гарячої води та теплової енергії. 
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Містобудування та архітектура 
 

7. Створити у складі Василівської районної державної адміністрації 
самостійний відділ містобудування та архітектури (юридичну особу, спеціально 
уповноважений орган містобудування та архітектури). 

8. Забезпечити контроль в частині передбачення в місцевих бюджетах 
джерел фінансування на 2022 рік для приведення завершених об'єктів програми 
Президента України «Велике будівництво» у 2020 році у повну відповідність з 
вимогами норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні 
положення». 

9. Розробити спільно з органами місцевого самоврядування календарний 
план виконання усунення виявлених невідповідностей вимогам безбар’єрності 
на об'єктах, які реалізовано в рамках програми «Велике будівництво» у 
2020 році, із урахуванням того, що кінцевий термін усунення недоліків до 
15 травня 2022 року. 

10. Вжити заходів щодо виконання вимог протокольного рішення 
засідання Ради безбар’єрності від 27.10.2021 (лист Міністерства розвитку 
громад та територій України від 18.11.2021 №7/14.1/17574-21), а саме: 

1) забезпечити проведення ретельного обстеження будівель, в яких 
розміщені місцеві держадміністрації та їх структурні підрозділи і які є 
доступними для осіб з інвалідністю, відповідно до Методичних рекомендацій 
щодо підготовки та надання інформації за показниками ефективності голів 
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;  

2) надати розрахунки коштів, необхідних для проведення відповідних 
будівельних/ремонтних робіт щодо забезпечення доступності для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель і приміщень, 
в яких розміщені місцеві держадміністрації та їх структурні підрозділи 
(влаштування пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптації вхідних дверей 
для осіб з інвалідністю тощо); 

3) надати результати проведення управителями об'єктів обстеження та 
оцінки ступеня безбар’єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з 
інвалідністю (за формою відповідно до додатка 1 Порядку проведення 
моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і 
послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 26.05.2021 № 537). 

11. Оновити склад комітету доступності інвалідів та інших маломобільних 
груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури. 

 
Транспортне обслуговування 

 
12. Привести положення про відділ розвитку інфраструктури та цифрової 

трансформації Василівської районної державної адміністрації у відповідність з 
вимогами законодавства, а саме: виключити пункти про організацію та 
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проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування, укладання договорів про організацію перевезень 
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, затвердження 
розкладів руху автобусних маршрутів.  
 

Промисловість 
 

13. Розробити заходи щодо сприяння відновленню зупинених виробництв 
й погашення заборгованості із заробітної плати на ПП «Енхол» та забезпечити 
їх виконання. 

 
Охорона навколишнього природного середовища 

 
14. Налагодити співпрацю з Державним агентством водних ресурсів 

України для здійснення постійного моніторингу стану реалізації заходів, 
спрямованих на припинення підтоплення ґрунтовими водами населених пунктів 
м. Кам'янка-Дніпровська, сіл Велика Знам'янка та Водяне та забезпечення 
надійної роботи комплексу захисних споруд масиву «Кам’янський Под».  

15. Створити постійно діючу комісію з виявлення та обліку безхазяйних 
відходів при місцевій державній адміністрації. 

16. Вживати заходів щодо координації органів місцевого самоврядування у 
сфері поводження з відходами, продовжити роз’яснювальну роботу з 
недопущення створення безконтрольних стихійних звалищ та організації 
централізованого вивезення побутових відходів населення. 

17. Вжити необхідних заходів для розробки проєктів землеустрою щодо 
організації й встановлення меж територій природно-заповідного фонду 
місцевого значення. 

18. Провести роботу з територіальними громадами району щодо розробки 
та затвердження положень про місцеві фонди охорони навколишнього 
природного середовища. 

 
Торгівля, послуги та розвиток підприємництва 

 
19. Вжити невідкладних заходів для оновлення розпорядження голови 

Василівської райдержадміністрації від 23.04.2019 № 125 «Про вжиття заходів 
щодо ліквідації незаконної торгівлі на території Василівського району».  

 
Соціальний захист населення 

 
20. Активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед учасників 

АТО/ООС щодо можливостей їх соціальної підтримки (санаторно-курортного 
лікування, психологічної реабілітації та професійної адаптації). 

21. Провести навчання для фахівців виконавчих органів територіальних 
громад з метою вивчення методики проведення визначення потреб у соціальних 
послугах та організації соціальної роботи на території району. 
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22. Надати методичну допомогу виконкомам сільських, селищних, міських 
рад району щодо приведення у відповідність з вимогами чинного законодавства 
організації надання соціальних послуг шляхом утворення комунальних установ,  
закупівлі соціальних послуг у недержавних надавачів тощо. 

 
Освіта 

 
23. З метою формування ефективної системи управління доступними і 

якісними освітніми послугами розглянути можливість збільшення штатної 
чисельності відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації. 

24. Здійснити комплексний аналіз якості освітньої діяльності закладів 
освіти, що перебувають у сфері управління відділу освіти, культури, молоді та 
спорту районної державної адміністрації. 

25. Забезпечити внесення змін до районної Програми розвитку освіти 
відповідно до вимог чинного законодавства. 

 
Питання молоді, фізичної культури та спорту 

 
26. Вжити заходів спільно з органами місцевого самоврядування для 

приведення документації комунальних закладів: «Дитячо-юнацька спортивна 
школа «Гірник» Дніпрорудненської міської ради та «Василівська дитячо-
юнацька спортивна школа «Таврія» Василівської міської ради у відповідність з 
вимогами чинного законодавства.  

 
Культура 

 
27. Активізувати  роботу з органами місцевого самоврядування з питань:  
1) збереження базової мережі закладів культури;  
2) розробки та затвердження програм розвитку культури територіальних 

громад на 2022 рік;  
3) покращення якості забезпечення населення культурними послугами;  
4) використання історико-культурного надбання для розвитку 

внутрішнього туризму, просування місцевого бренду. 
28. Провести в 2022 році семінар з актуальних питань охорони культурної 

спадщини спільно з відповідними спеціалістами райдержадміністрації та 
територіальних громад, залучивши в якості методичної допомоги фахівців 
облдержадміністрації та комунального закладу «Запорізький обласний центр 
охорони культурної спадщини» Запорізької обласної ради. 

 
Охорона здоров’я 

 
29. Визначити в структурі райдержадміністрації посадову особу, 

відповідальну за напрям діяльності з питань охорони здоров’я. 
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30. Провести обстеження електричних мереж та устаткування 
територіальних комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони 
здоров'я, з залученням фахівців підрядної організації, яка має ліцензію на 
проведення робіт з монтажу та обслуговування електромереж, та за 
результатами проведених обстежень вжити заходів щодо унеможливлення 
надзвичайних подій на об’єктах енергопостачання закладів охорони здоров'я в 
звичайних та надзвичайних умовах. 

31. Провести роботу із забезпечення закладів охорони здоров'я 
Василівського району, що використовують високопоточну кисневу терапію при 
наданні спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою SARS-Cov-2, портативним або 
стаціонарними газовими аналізаторами для вимірювання концентрації кисню в 
палатах. 

32. Взяти під особистий контроль темпи завершальних будівельних робіт у 
відділеннях невідкладної медичної допомоги комунального некомерційного 
підприємства «Спеціалізована медико-санітарна частина» Енергодарської 
міської ради Василівського району Запорізької області та комунального 
некомерційного підприємства «Василівська багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування» Василівської міської ради Василівського району 
Запорізької області. 

33. Розглянути питання щодо можливості використання лабораторно-
діагностичного обладнання комунального некомерційного підприємства 
«Дніпрорудненська багатопрофільна міська лікарня» Дніпрорудненської 
міської ради Василівського району Запорізької області для ПЛР-тестування 
населення Василівського району. 

34. Активізувати вакцинальну компанію від COVID-19, розробити 
відповідний план заходів. 

 
Захист прав дітей 

 
35. Активізувати роботу з популяризації сімейних форм виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, діяльності сімей 
патронатного вихователя. 

 
Робота архіву 

 
36. Вирішити питання про надання архівному відділу Василівської 

райдержадміністрації статусу юридичної особи. 
37. Забезпечити виділення додаткового приміщення архівосховища та 

стелажного обладнання, а також виділення коштів для проведення ремонтних 
робіт наявних архівосховищ та робочої кімнати начальника архівного відділу. 

38. Здійснити ряд заходів щодо поліпшення стану охоронно-пожежного, 
температурно-вологісного та світлового режимів в архівному відділі та на 
віддалених робочих місцях, відповідно до вимог регламентуючих актів, а саме: 
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1) встановлення охоронно-пожежної сигналізації та підключення її до 
центрального пульту спостереження у м. Василівка, с. Велика Білозерка;  

2) встановлення протипожежних дверей до архівосховищ у м. Василівка, 
смт Михайлівка, с. Велика Білозерка; 

3) перезарядження вогнегасників і розміщення їх згідно з чинними 
вимогами;  

4) ремонту охоронної сигналізації в смт Михайлівка; 
5) заміни або придбання приладів контролю за температурно-вологісним 

режимом у м. Василівка, с. Велика Білозерка. 
 

Стан цивільного захисту населення 
 
39. Вжити заходів щодо створення системи оповіщення та інформування 

населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, у 
тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі, які мешкають у 
30-кілометровій зоні спостереження ВП «Запорізька АЕС».  

 
Взаємодія з органами місцевого самоврядування  

 
40. Привести Положення про відділ взаємодії з органами місцевого 

самоврядування Василівської районної державної адміністрації Запорізької 
області у відповідність з Типовим положенням про структурний підрозділ 
місцевої державної адміністрації, яке затверджене постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.09.2012 № 887. 

41. Привести посадову інструкцію начальника відділу взаємодії з органами 
місцевого самоврядування Василівської районної державної адміністрації 
Запорізької області та головного спеціаліста цього відділу (Калабухової Н.М.) у 
відповідність з вимогами чинного законодавства. 

 
Організація діловодства 

 
42. Вжити заходів щодо недопущення порушення вимог регламентуючих 

актів з питань діловодства (зокрема в частині: затвердження номенклатури 
справ, відповідності реєстраційних індексів, підготовки розпорядчих 
документів, їх зберігання тощо). 

 
Організація контролю за виконанням документів  

та стан виконавської дисципліни 
 

43. Проаналізувати причини виникнення порушень виконавської 
дисципліни, вжити заходів щодо недопущення таких фактів у подальшому. 

44. Запровадити контроль за повнотою та якістю підготовки відповідей на 
виконання розпоряджень голови облдержадміністрації шляхом візування 
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другого примірника відповіді начальником відділу з питань документообігу та 
контролю апарату райдержадміністрації. 

45. Здійснити аналіз кадрового забезпечення та оптимізувати розподіл 
функцій між працівниками відділу з питань документообігу та контролю 
апарату райдержадміністрації з метою усунення прорахунків у їх роботі. 

46. Активізувати проведення роботи з поліпшення стану виконавської 
дисципліни. 

 
Робота зі зверненнями громадян та 

забезпечення доступу до публічної інформації 
 
47. Привести розпорядження голови райдержадміністрації, які 

регламентують роботу із запитами на отримання публічної інформації, у 
відповідність зі змінами в структурі апарату райдержадміністрації. 

48. Забезпечити своєчасне оновлення інформації в розділі «Доступ до 
публічної інформації» на вебсайті райдержадміністрації. 

49. Забезпечити ведення обліку запитів на інформацію відповідно до норм 
законодавства у сфері доступу до публічної інформації. 

50. Організовувати періодичні навчання щодо практичного застосування 
вимог законодавства про звернення громадян та забезпечення доступу до 
публічної інформації для працівників райдержадміністрації та посадових осіб 
органів місцевого самоврядування. 

 
Інформаційно-комп’ютерне забезпечення та захист інформації 

  
51. Привести у відповідність з вимогами постанови Кабінету Міністрів 

України від 19.09.2018 № 749 «Про затвердження Порядку використання 
електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого 
самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми 
власності» організацію роботи із застосування кваліфікаційного електронного 
підпису в райдержадміністрації. 

52. Організувати роботу з отримання та надсилання електронних 
документів через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади. 

53. Запровадити регулярні роботи з резервного копіювання баз даних. 
54. Забезпечити роботу райдержадміністрації з документами, які містять 

службову інформацію з грифом обмеження доступу «Для службового 
користування», згідно з вимогами регламентуючих актів. 

 
___________________ 

 
 
Керівник апарату                                                                         Зінаїда БОЙКО 


