
 
 

  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
 
від 

 
24.01. 

 
20 

 
22 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
25 

 
 
Про результати комплексної 
перевірки діяльності виконавчих 
органів Широківської сільської 
ради Запорізького району  

 
 
Результати комплексної перевірки діяльності виконавчих органів 

Широківської сільської ради Запорізького району свідчать про те, що 
виконавчими органами Широківської сільської ради в межах делегованих 
повноважень органів виконавчої влади в цілому забезпечується виконання 
вимог законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів 
України, розпоряджень голови облдержадміністрації з питань соціально-
економічного та культурного розвитку Широківської сільської територіальної 
громади. 

Проте, в діяльності виконавчих органів Широківської сільської ради 
залишається ряд невирішених питань, які потребують особливої уваги. 

Так, виконавчий комітет Широківської сільської ради, в межах 
повноважень, вживає недостатньо заходів щодо створення сприятливих умов 
для розвитку сфери торгівлі, ресторанного господарства та послуг на території 
громади; є недоліки з питань впровадження державної регуляторної політики 
відповідно до норм чинного законодавства. 

Не забезпечено у повному обсязі освоєння коштів субвенції місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку. 

Потребують розв’язання екологічні проблеми територіальної громади: 
забруднення Дніпровського водосховища неочищеними стічними водами 

селища Відрадне;  
відсутні місцеві програми з охорони навколишнього природного 

середовища; 
відсутня затверджена схема санітарного очищення населених пунктів; 
не затверджено норми надання послуг з вивезення побутових відходів; 
не організований роздільний збір ресурсоцінних відходів населення; 
не організовано вилучення небезпечних відходів зі складу побутових. 
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Не забезпечується виконання вимог Законів України «Про основи 
містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності» та інших 
нормативно-правових актів з питань містобудування та архітектури.      

Недостатній рівень роботи із здійснення державної політики у галузі 
освіти з безпекових питань, зокрема: на низькому рівні стан матеріально-
технічного забезпечення організації роботи із безпеки життєдіяльності в 
закладах освіти (через невиконання вимог пожежної та техногенної безпеки 4 
заклади освіти отримали провадження суду щодо припинення роботи); не 
здійснюється контроль за станом організації медичного забезпечення в 
підпорядкованих закладах освіти тощо.  

Потребує приведення у відповідність з вимогами законодавства організація 
роботи із захисту прав дітей.   

Не створена налагоджена система контролю за виконанням завдань, 
визначених у документах. 

Керуючись ст. 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з 
метою поліпшення взаємодії з Широківською сільською радою Запорізького 
району, її виконавчими органами та сільським головою, сприяння у здійсненні 
ними власних повноважень місцевого самоврядування, а також контролю 
виконання наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
повноважень органів виконавчої влади, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Довести до відома Широківського сільського голови пропозиції щодо 

усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки діяльності 
виконавчих органів Широківської сільської ради Запорізького району, згідно з 
додатком.  

 
2. Запропонувати Широківському сільському голові:  
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 
30.04.2022. 

 
3. Керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, 

голову Запорізької районної державної адміністрації 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. 
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4. Завідувача сектору контролю апарату облдержадміністрації забезпечити 
підготовку голові облдержадміністрації узагальненої інформації про хід 
виконання цього розпорядження до 20.05.2022.  

 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату обласної державної адміністрації Зінаїду Бойко. 
 
 

 
Голова                                     Олександр СТАРУХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


