
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
29.12.2021     №  873 

 
ПЛАН  

здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування Запорізької області 
делегованих повноважень органів виконавчої влади на 2022 рік 

 

№ 
з/п 

 
Найменування заходу 

 
Обґрунтування необхідності здійснення заходу Строк 

виконання Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 5 

І. Заходи на виконання законів України,  
актів Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації 

1. Аналіз копій актів 
виконавчих комітетів 
сільських, селищних, міських 
рад, прийнятих ними з 
питань здійснення 
делегованих повноважень 
органів виконавчої влади, на 
предмет їх відповідності 
чинному законодавству 
 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» 
(ст. 35), постанова Кабінету Міністрів України від 
09.03.1999 № 339 «Про затвердження Порядку 
контролю за здійсненням органами місцевого 
самоврядування делегованих повноважень органів 
виконавчої влади», розпорядження голови 
облдержадміністрації від 17.05.2019 № 265 «Про 
Порядок контролю за здійсненням органами місцевого 
самоврядування Запорізької області делегованих 
повноважень органів виконавчої влади» (зі 
змінами) 
 

Протягом 
року 

Районні державні 
адміністрації 
 
 

2. Аналіз інформації 
виконавчих комітетів 
сільських, селищних, міських 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» 
(ст. 35), постанова Кабінету Міністрів України від 
09.03.1999 № 339 «Про затвердження Порядку 

І квартал 
ІІІ квартал 

Районні державні 
адміністрації 
 



 
 

Продовження додатка 
1 2 3 4 5 

 

2

рад про здійснення 
делегованих повноважень 
органів виконавчої влади 
 

контролю за здійсненням органами місцевого 
самоврядування делегованих повноважень органів 
виконавчої влади», розпорядження голови 
облдержадміністрації від 17.05.2019 № 265 «Про 
Порядок контролю за здійсненням органами місцевого 
самоврядування Запорізької області делегованих 
повноважень органів виконавчої влади» (зі 
змінами) 
 

 

3. Аналіз й узагальнення 
інформації районних 
державних адміністрацій про 
роботу з контролю за 
здійсненням органами 
місцевого самоврядування 
делегованих повноважень 
органів виконавчої влади  

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» 
(ст. 35), постанова Кабінету Міністрів України від 
09.03.1999 № 339 «Про затвердження Порядку 
контролю за здійсненням органами місцевого 
самоврядування делегованих повноважень органів 
виконавчої влади», розпорядження голови 
облдержадміністрації від 17.05.2019 № 265 «Про 
Порядок контролю за здійсненням органами місцевого 
самоврядування Запорізької області делегованих 
повноважень органів виконавчої влади» (зі 
змінами) 

І квартал 
ІІІ квартал 

 

Організаційний відділ 
апарату 
облдержадміністрації  

ІІ. Проведення перевірок діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад відповідно до статей  
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

І квартал 
1. Мелітопольська міська рада 

Мелітопольського району 
Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 34)  

І квартал Департамент соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 
 

2. Водянська сільська рада 
Василівського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 30), «Про житлово-комунальні послуги» 

І квартал Департамент 
житлово-комунального 



 
 

Продовження додатка 
1 2 3 4 5 
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господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

3. Степногірська селищна рада 
Василівського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (статті 32, 34), «Про органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей», «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування»  
 

І квартал Служба у справах дітей 
облдержадміністрації 

4. Андріївська селищна рада 
Бердянського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 32), «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я» 
 

І квартал Бердянська районна 
державна адміністрація 

5. Великобілозерська сільська 
рада Василівського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 32), «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», «Про дошкільну освіту» 
 

І квартал Василівська районна 
державна адміністрація 

6. Петро-Михайлівська сільська 
рада Запорізького району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 32), «Про охорону культурної спадщини», 
«Про охорону археологічної спадщини» 
 
 

І квартал Запорізька районна 
державна адміністрація 

7. Чкаловська сільська рада 
Мелітопольського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 38), «Про звернення громадян» 
 

І квартал Мелітопольська районна 
державна адміністрація 

8. Новенська сільська рада 
Мелітопольського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (статті 32, 34), «Про освіту», «Про повну 
загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 
«Про позашкільну освіту», «Про основні засади 

І квартал Мелітопольська районна 
державна адміністрація 
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молодіжної політики» 
 

9. Нововасилівська селищна 
рада Мелітопольського 
району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 32), «Про культуру», «Про охорону 
культурної спадщини», «Про фізичну культуру і спорт» 

І квартал Мелітопольська районна 
державна адміністрація 

ІІ квартал 
10. Бердянська міська рада 

Бердянського району 
Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 34) 

ІІ квартал Департамент соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 
 

11. Мелітопольська міська рада 
Мелітопольського району 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
(статті 33, 36, 38), «Кодекс цивільного захисту 
України» 
 

ІІ квартал Департамент з питань 
цивільного захисту 
населення 
облдержадміністрації 
 

12. Кирилівська селищна рада 
Мелітопольського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 30), «Про житлово-комунальні послуги» 

ІІ квартал Департамент 
житлово-комунального 
господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

13. Біленьківська сільська рада 
Запорізького району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 32), «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 
позашкільну освіту» 
 

ІІ квартал Департамент освіти і 
науки 
облдержадміністрації 
 

14. Бердянська міська рада 
Бердянського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 33), «Про охорону навколишнього 
природного середовища»   
 

ІІ квартал Департамент захисту 
довкілля 
облдержадміністрації 
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15. Запорізька міська рада 
Запорізького району 
 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 30), «Про транспорт», «Про 
автомобільний транспорт» 
 

ІІ квартал Управління транспорту та 
зв’язку 
облдержадміністрації 
 

16. Мелітопольська міська рада 
Мелітопольського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 38), «Про Національний архівний фонд та 
архівні установи» 
 

ІІ квартал Державний архів 
Запорізької області 
 

17. Матвіївська сільська рада 
Запорізького району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 38), «Про звернення громадян» 
 

ІІ квартал Відділ роботи із 
зверненнями громадян 
апарату 
облдержадміністрації 
 

18. Запорізька міська рада 
Запорізького району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 30), «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», «Про 
державний контроль за дотриманням законодавства про 
харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 
походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» 
 

ІІ квартал Головне управління 
Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області 

19. Осипенківська сільська рада 
Бердянського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 30), «Про транспорт», «Про 
автомобільний транспорт», «Про житлово-комунальні 
послуги» 
 

ІІ квартал Бердянська районна 
державна адміністрація 

20. Чернігівська селищна рада 
Бердянського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (статті 32, 34), «Про органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей», «Про 

ІІ квартал Бердянська районна 
державна адміністрація 
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забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування»  
 

21. Дніпрорудненська міська 
рада Василівського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (статті 30, 33), «Про житлово-комунальні 
послуги», «Про відходи» 
 

ІІ квартал Василівська районна 
державна адміністрація 

22. Дніпрорудненська міська 
рада Василівського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 32), «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», «Про дошкільну освіту» 
 

ІІ квартал Василівська районна 
державна адміністрація 

23. Новоолександрівська 
сільська рада Запорізького 
району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (статті 32, 34), «Про органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей», «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування»  
 

ІІ квартал Запорізька районна 
державна адміністрація 

24. Матвіївська сільська рада 
Запорізького району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 32), «Про охорону культурної спадщини», 
«Про охорону археологічної спадщини» 
 

ІІ квартал Запорізька районна 
державна адміністрація 

25. Новобогданівська сільська 
рада Мелітопольського 
району 
 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 34), «Про соціальні послуги» 
 

ІІ квартал Мелітопольська районна 
державна адміністрація 

26. Кирилівська селищна рада 
Мелітопольського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 38), «Про звернення громадян» 
 
 
 

ІІ квартал Мелітопольська районна 
державна адміністрація 
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27. Терпіннівська сільська рада 
Мелітопольського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 34), «Про соціальні послуги» 
 

ІІ квартал Мелітопольська районна 
державна адміністрація 

28. Кам’янська селищна рада 
Пологівського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 31), «Про регулювання містобудівної 
діяльності» 
 

ІІ квартал Пологівська районна 
державна адміністрація 

29. Кам’янська селищна рада 
Пологівського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 30), «Про житлово-комунальні послуги» 

ІІ квартал Пологівська районна 
державна адміністрація 

ІІІ квартал 
30. Новомиколаївська селищна 

рада Запорізького району 
 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 27), «Про адміністративні послуги» 
 

ІІІ квартал Департамент економічного 
розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 
 

31. Новомиколаївська селищна 
рада Запорізького району 
 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
(ст. 30) 
 

ІІІ квартал Департамент економічного 
розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 
 

32. Андрівська сільська рада 
Бердянського району 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
(ст. 34)  

ІІІ квартал Департамент соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 
 

33. Плодородненська сільська 
рада Мелітопольського 
району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 34), «Про соціальні послуги»  

ІІІ квартал Департамент соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 
 

34. Малобілозерська сільська 
рада Василівського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 28), «Бюджетний кодекс України» 

ІІІ квартал Департамент фінансів 
облдержадміністрації 
 

35. Дніпрорудненська міська 
рада Василівського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 30), «Про житлово-комунальні послуги» 

ІІІ квартал Департамент 
житлово-комунального 
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господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації 
 

36. Бердянська міська рада 
Бердянського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (статті 32, 34), «Про фізичну культуру і 
спорт», «Про основні засади молодіжної політики» 
 

ІІІ квартал Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту 
облдержадміністрації 
 

37. Степногірська селищна рада 
Василівського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 28), «Про інвестиційну діяльність»  

ІІІ квартал Управління  
зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
облдержадміністрації 
 

38. Кирилівська селищна рада 
Мелітопольського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 31), «Про регулювання містобудівної 
діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про 
охорону культурної спадщини»  

ІІІ квартал Управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації 
 

39. Токмацька міська рада 
Пологівського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 36), «Про військовий обов’язок і військову 
службу», «Про оборону України»  
 

ІІІ квартал Відділ взаємодії з 
правоохоронними 
органами та оборонної 
роботи апарату 
облдержадміністрації 
 

40. Запорізька міська рада 
Запорізького району (по 
Заводському району) 
 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 38), «Про Державний реєстр виборців»  
 

ІІІ квартал Відділ адміністрування 
Державного реєстру 
виборців апарату 
облдержадміністрації 
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41. Кирилівська селищна рада 
Мелітопольського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 30), «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», «Про 
державний контроль за дотриманням законодавства про 
харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 
походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» 
 

ІІІ квартал Головне управління 
Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області 

42. Коларівська сільська рада 
Бердянського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (статті 32, 34), «Про освіту», «Про повну 
загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 
«Про позашкільну освіту», «Про основні засади 
молодіжної політики» 
 

ІІІ квартал Бердянська районна 
державна адміністрація 

43. Андрівська сільська рада 
Бердянського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 34), «Про соціальні послуги» 
 

ІІІ квартал Бердянська районна 
державна адміністрація 

44. Кам’янсько-Дніпровська 
міська рада Василівського 
району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (статті 30, 33), «Про житлово-комунальні 
послуги», «Про відходи» 
 

ІІІ квартал Василівська районна 
державна адміністрація 

45. Кам’янсько-Дніпровська 
міська рада Василівського 
району 
 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 34), «Про соціальні послуги» 

ІІІ квартал Василівська районна 
державна адміністрація 

46. Петро-Михайлівська сільська 
рада Запорізького району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (статті 32, 34), «Про органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей», «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального 

ІІІ квартал Запорізька районна 
державна адміністрація 
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захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування»  
 

47. Новоолександрівська сільська 
рада Запорізького району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 32), «Про охорону культурної спадщини», 
«Про охорону археологічної спадщини» 
 

ІІІ квартал Запорізька районна 
державна адміністрація 

48. Таврійська сільська рада 
Запорізького району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 32), «Про охорону культурної спадщини», 
«Про охорону археологічної спадщини» 
 

ІІІ квартал Запорізька районна 
державна адміністрація 

49. Костянтинівська сільська 
рада Мелітопольського 
району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (статті 32, 34), «Про органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей», «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування»  
 

ІІІ квартал Мелітопольська районна 
державна адміністрація 

50. Приазовська селищна рада 
Мелітопольського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 30), «Про транспорт», «Про 
автомобільний транспорт», «Про житлово-комунальні 
послуги» 
 

ІІІ квартал Мелітопольська районна 
державна адміністрація 

51. Новобогданівська сільська 
рада Мелітопольського 
району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (статті 32, 34), «Про органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей», «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування»  
 
 

ІІІ квартал Мелітопольська районна 
державна адміністрація 
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52. Токмацька міська рада 
Пологівського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 30), «Про житлово-комунальні послуги» 
 

ІІІ квартал Пологівська районна 
державна адміністрація 

53. Преображенська сільська 
рада Пологівського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (статті 32, 34), «Про органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей», «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування»  
 

ІІІ квартал Пологівська районна 
державна адміністрація 

54. Малинівська сільська рада 
Пологівського району 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
(ст. 38), «Кодекс цивільного захисту України» 
 

ІІІ квартал Пологівська районна 
державна адміністрація 

55. Оріхівська міська рада 
Пологівського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 34), «Про соціальні послуги» 

ІІІ квартал Пологівська районна 
державна адміністрація 

ІV квартал 
56. Малинівська сільська рада 

Пологівського району 
Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 34), «Про колективні договори і угоди» 

ІV квартал Департамент соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 
 

57. Новобогданівська сільська 
рада Мелітопольського 
району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 32), «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 
позашкільну освіту» 
 

ІV квартал Департамент освіти і 
науки 
облдержадміністрації 
 

58. Дніпрорудненська міська 
рада Василівського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 33), «Про охорону навколишнього 
природного середовища»   
 

ІV квартал Департамент захисту 
довкілля 
облдержадміністрації 
 

59. Запорізька міська рада 
Запорізького району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (статті 32, 34), «Про фізичну культуру і 

ІV квартал Управління молоді, 
фізичної культури та 
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спорт», «Про основні засади молодіжної політики» 
 

спорту 
облдержадміністрації 
 

60. Федорівська сільська рада 
Пологівського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 28), «Про інвестиційну діяльність»  

ІV квартал Управління  
зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
облдержадміністрації 
 

61. Матвіївська сільська рада 
Запорізького району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 31), «Про регулювання містобудівної 
діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про 
охорону культурної спадщини»  

ІV квартал Управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації 
 

62. Токмацька міська рада 
Пологівського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 36), «Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію» 

ІV квартал Сектор мобілізаційної 
роботи апарату 
облдержадміністрації 
 

63. Приморська міська рада 
Бердянського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 38), «Про звернення громадян» 
 

ІV квартал Бердянська районна 
державна адміністрація 

64. Берестівська сільська рада 
Бердянського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (статті 32, 34), «Про освіту», «Про повну 
загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 
«Про позашкільну освіту», «Про основні засади 
молодіжної політики» 
 

ІV квартал Бердянська районна 
державна адміністрація 

65. Водянська сільська рада 
Василівського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 32), «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», «Про дошкільну освіту» 
 

ІV квартал Василівська районна 
державна адміністрація 
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66. Водянська сільська рада 
Василівського району 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
(ст. 33) 
 

ІV квартал Василівська районна 
державна адміністрація 

67. Широківська сільська рада 
Запорізького району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 34), «Про соціальні послуги» 
 

ІV квартал Запорізька районна 
державна адміністрація 

68. Якимівська селищна рада 
Мелітопольського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (статті 32, 34), «Про освіту», «Про повну 
загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 
«Про позашкільну освіту», «Про основні засади 
молодіжної політики» 
 

ІV квартал Мелітопольська районна 
державна адміністрація 

69. Семенівська сільська рада 
Мелітопольського району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 30), «Про транспорт», «Про 
автомобільний транспорт», «Про житлово-комунальні 
послуги» 
 

ІV квартал Мелітопольська районна 
державна адміністрація 

70. Олександрівська сільська 
рада Мелітопольського 
району 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 32), «Про культуру», «Про охорону 
культурної спадщини», «Про фізичну культуру і спорт» 

ІV квартал Мелітопольська районна 
державна адміністрація 

Протягом року 
71. Сільські, селищні та міські 

ради Запорізької області 
 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 371), «Про свободу пересування та вільний 
вибір місця проживання в Україні» 

Протягом 
року (51 

перевірка 
за 

окремим 
графіком) 

 

Управління Державної 
міграційної служби 
України в Запорізькій 
області 
 

72. Сільські, селищні та міські 
ради Запорізької області 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (ст. 33), «Про відходи» 

Протягом 
року (32 

Державна екологічна 
інспекція Південного 
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 перевірки 
за 

окремим 
графіком) 

 

округу (Запорізька та 
Херсонська області) 
 

73. Кирилівська селищна рада 
Мелітопольського району 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
(ст. 33) 

Протягом 
року (за 
окремим 

графіком) 
 

Головне управління 
Держгеокадастру у 
Запорізькій області 
 

74. Бердянська міська рада 
Бердянського району 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
(ст. 33) 

Протягом 
року (за 
окремим 

графіком) 
 

Головне управління 
Держгеокадастру у 
Запорізькій області 
 

75. Запорізька міська рада 
Запорізького району 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
(ст. 33) 

Протягом 
року (за 
окремим 

графіком) 
 

Головне управління 
Держгеокадастру у 
Запорізькій області 
 

76. Василівська міська рада 
Василівського району 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
(ст. 33) 

Протягом 
року (за 
окремим 

графіком) 
 

Головне управління 
Держгеокадастру у 
Запорізькій області 
 

77. Пологівська міська рада 
Пологівського району 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
(ст. 33) 

Протягом 
року (за 
окремим 

графіком) 
 

Головне управління 
Держгеокадастру у 
Запорізькій області 
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ІІІ. Організаційно-масові заходи 

 Надання методичної 
допомоги з питань організації 
контролю за здійсненням 
органами місцевого 
самоврядування делегованих 
повноважень органів 
виконавчої влади  

Удосконалення діяльності з питань контролю за 
здійсненням органами місцевого самоврядування 
делегованих повноважень органів виконавчої влади  

Протягом 
року 

Організаційний відділ, 
сектор контролю апарату 
облдержадміністрації 
 

_____________________________________ 
 

 
Керівник апарату                                                                                                                                     Зінаїда БОЙКО 


