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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Н А К А З  
КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

06.02.2018 м. Суми № 4-ОД 
 
 
Про проведення перевірки 
Буринської районної державної 
адміністрації Сумської області 
з питань апаратної роботи 

 
Відповідно до частини першої статті 6, статей 28, 33, 44 Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації», пункту 8.3 Регламенту Сумської обласної 
державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Сумської 
обласної державної адміністрації від 08.09.2015 № 423-ОД (зі змінами), 
Порядку проведення перевірок стану виконання повноважень районними 
державними адміністраціями Сумської області, затвердженого розпорядженням 
голови Сумської обласної державної адміністрації від 26.01.2016 № 24-ОД (зі 
змінами), з метою проведення перевірки Буринської районної державної 
адміністрації з питань апаратної роботи 
НАКАЗУЮ: 

1. Провести з 14 до 16 лютого 2018 року перевірку Буринської районної 
державної адміністрації Сумської області з питань апаратної роботи за 2017 рік. 

2. Утворити робочу групу з проведення перевірки Буринської районної 
державної адміністрації Сумської області з питань апаратної роботи (далі – 
робоча група) та затвердити її склад, що додається. 

3. Членам робочої групи підготувати за результатами перевірки 
відповідні довідки і надати їх до 21 лютого 2018 року організаційному відділу 
апарату Сумської обласної державної адміністрації для узагальнення. 

4. Організаційному відділу апарату Сумської обласної державної 
адміністрації до 26 лютого 2018 року надати голові робочої групи узагальнену 
довідку за результатами проведення перевірки Буринської районної державної 
адміністрації Сумської області з питань апаратної роботи. 

5. Голові робочої групи до 01 березня 2018 року надати на розгляд голові 
Сумської обласної державної адміністрації узагальнену довідку за результатами 
проведення перевірки Буринської районної державної адміністрації Сумської 
області з питань апаратної роботи. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 

Керівник апарату  (Підпис) (Ініціал та прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

Наказ керівника апарату 
Сумської обласної державної 
адміністрації  
 

від 06.02.2018 № 4-ОД 
 

 
Склад 

робочої групи з проведення перевірки Буринської районної державної 
адміністрації Сумської області з питань апаратної роботи 

 
Прізвище, 
Ім’я та по батькові 

- керівник апарату Сумської обласної державної 
адміністрації, голова робочої групи 

Прізвище, 
Ім’я та по батькові 
 
(далі – за алфавітом) 

- заступник керівника апарату – начальник 
організаційного відділу апарату Сумської 
обласної державної адміністрації, секретар 
робочої групи 

Прізвище, 
Ім’я та по батькові 

- головний спеціаліст організаційного відділу 
апарату Сумської обласної державної адмініст-
рації 

Прізвище, 
Ім’я та по батькові 

- начальник відділу інформаційно-комп’ютерного 
забезпечення апарату Сумської обласної 
державної адміністрації 

Прізвище, 
Ім’я та по батькові 

- начальник юридичного відділу апарату 
Сумської обласної державної адміністрації 

Прізвище, 
Ім’я та по батькові 

- начальник загального відділу апарату Сумської 
обласної державної адміністрації 

Прізвище, 
Ім’я та по батькові 

- начальник відділу роботи із зверненнями 
громадян апарату Сумської обласної державної 
адміністрації 

Прізвище, 
Ім’я та по батькові 

- начальник відділу з управління персоналом 
апарату Сумської обласної державної адмініст-
рації 

Прізвище, 
Ім’я та по батькові 

- завідувач сектору з питань мобілізаційної 
роботи апарату Сумської обласної державної 
адміністрації 

Прізвище, 
Ім’я та по батькові 

- начальник відділу контролю апарату Сумської 
обласної державної адміністрації 

Прізвище, 
Ім’я та по батькові 

- завідувач сектору з питань запобігання та 
виявлення корупції апарату Сумської обласної 
державної адміністрації 

Прізвище, 
Ім’я та по батькові 

- начальник відділу адміністрування Державного 
реєстру виборців апарату Сумської обласної 
державної адміністрації 

 
 

http://sm.gov.ua/index.php/oda/3561
http://sm.gov.ua/index.php/oda/3561
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Керівник апарату  
 

(Підпис) (Ініціал та прізвище) 
 

 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Н А К А З  
КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

02.07.2018 м. Суми № 00-К 
 
 
Про надбавку до посадових  
окладів за вислугу років 
 
 
ВСТАНОВИТИ  

надбавку до посадових окладів за вислугу років працівникам апарату 
Сумської обласної державної адміністрації у відсотках до посадових окладів: 

(за алфавітом) 
 

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові(, секретареві керівника відділу 
діловодства та організації документообігу, 25 відсотків з 18 липня 2018 року; 

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові, начальникові юридичного відділу, 
21 відсоток з 25 липня 2018 року; 

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові, провідному спеціалістові відділу 
планування та аналітичної роботи управління організаційної діяльності,  
9 відсотків з 10 липня 2018 року; 

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові, завідувачеві сектору з питань 
запобігання та виявлення корупції, 9 відсотків з 24 липня 2018 року; 

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові, секретареві керівника відділу 
діловодства та організації документообігу, 25 відсотків з 01 липня 2018 року; 

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові, головному спеціалістові відділу 
роботи із зверненнями громадян, 18 відсотків з 19 липня 2018 року. 
 
Підстава: Закон України «Про державну службу», постанови Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 229 «Про 
затвердження Порядку обчислення стажу державної служби» та 
від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників 
державних органів». 

  
  

Керівник апарату  
 

(Підпис) (Ініціал та прізвище) 
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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Н А К А З  
КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

00.00.2017 м. Суми № 26-К/З 
 
 
Про надання матеріальної 
допомоги  
 
 
НАДАТИ  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові, начальникові відділу моніторингу та контролю 
апарату Сумської обласної державної адміністрації та ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові, 
провідному інженерові програмісту відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення 
апарату Сумської обласної державної адміністрації, матеріальну допомогу для вирішення 
соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати в межах 
затвердженого фонду оплати праці. 
 
Підстава: стаття 54 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів 

України від 8 серпня 2016 р. № 500 «Про затвердження порядку надання 
державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-
побутових питань» та  
від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних 
органів». 

 
 

Керівник апарату  
 

(Підпис) (Ініціал та прізвище) 

 



 

 21 

 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Н А К А З  
КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

00.00.2017 м. Суми № 00-К 
 
 
Про призначення  
Прізвище та ініціали 
 
 
ПРИЗНАЧИТИ 

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові на посаду головного спеціаліста 
відділу з управління персоналом апарату Сумської обласної державної 
адміністрації як переможця конкурсу з 24 квітня 2017 року із встановленням 
випробування строком 1 місяць, з посадовим окладом згідно зі штатним 
розписом, та встановити надбавку за вислугу років на державній службі у 
розмірі 18 відсотків посадового окладу тимчасово на час відсутності основного 
працівника. 
 
Підстава: заява Прізвище та ініціали від 14.04.2017, протокол засідання 

конкурсної комісії апарату Сумської обласної державної адміні-
страції від 07.04.2017 № 3, Закон України «Про державну службу», 
постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 229 
«Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби. 

  
  

Керівник апарату  
 

(Підпис) (Ініціал та прізвище) 
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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Н А К А З  
КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

00.00.2018 м. Суми № 00-К 
 
 
Про Прізвище та ініціали 
 
 
ПРИЗНАЧИТИ 

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові на посаду головного спеціаліста 
відділу кадрового забезпечення управління з питань персоналу апарату 
Сумської обласної державної адміністрації в порядку переведення з посади 
головного спеціаліста відділу з управління персоналом апарату Сумської 
обласної державної адміністрації з 01 березня 2018 року, з посадовим окладом 
згідно зі штатним розписом, узявши до уваги, що розпорядженням голови 
Сумської обласної державної адміністрації від 21.06.2016 № 136-К їй присвоєно 
дев’ятий ранг державного службовця в межах категорії «В», визначений 
Законом України  «Про державну службу», та встановити надбавку за вислугу 
років у розмірі 18%  посадового окладу. 
 
Підстава: заява Прізвище та ініціали від 27.02.2018, статті 41, 52 Закону 

України «Про державну службу». 
  
  

Керівник апарату  
 

(Підпис) (Ініціал та прізвище) 
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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Н А К А З  
КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

00.00.2018 м. Суми № 00-К 
 
 
Про звільнення  
Прізвище та ініціали 
 
 
ЗВІЛЬНИТИ 

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові з посади головного спеціаліста  
відділу роботи із зверненнями громадян апарату Сумської обласної державної 
адміністрації 31 липня 2018 року за власним бажанням відповідно до частини 
першої статті 38 Кодексу законів про працю України та частини першої  
статті 86 Закону України «Про державну службу». 
 
Підстава: заява Прізвище та ініціали від 16.07.2018. 
  
  

Керівник апарату  
 

(Підпис) (Ініціали та прізвище) 
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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Н А К А З  
КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

00.00.2018 м. Суми № 00-К 
 
 
Про звільнення  
Прізвище та ініціали 
 
 
ЗВІЛЬНИТИ 

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові з посади головного спеціаліста відділу 
діловодства управління документального забезпечення апарату Сумської 
обласної державної адміністрації 17 жовтня 2018 року в порядку переведення 
для подальшої роботи в апараті Сумської районної державної адміністрації 
Сумської області відповідно до пункту 5 частини першої статті 36 Кодексу 
законів про працю України. 
 
Підстава: заява Прізвище та ініціали від 12.10.2018, стаття 41 Закону України 

«Про державну службу», лист Сумської районної державної 
адміністрації Сумської області від 11.10.2018 № 1696. 

  
  

Керівник апарату  
 

(Підпис) (Ініціал та прізвище) 
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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Н А К А З  
КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

05.03.2018 м. Суми № 00-К 
 
 
Про звільнення  
Прізвище та ініціали 
 
 
ЗВІЛЬНИТИ 

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові з посади завідувача господарства 
сектору господарського забезпечення апарату Сумської обласної державної 
адміністрації 05 березня 2018 року у зв’язку зі скороченням штату працівників і 
неможливістю переведення його на іншу посаду на підставі пункту 1 статті 40 
Кодексу законів про працю України та виплатити йому вихідну допомогу у 
розмірі середньомісячної заробітної плати. 

 
Підстава: розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації  

від 01.12.2017 № 701-ОД «Про внесення змін до розпорядження 
голови Сумської обласної державної адміністрації від 14.07.2005 
№ 314», штатний розпис апарату Сумської обласної державної 
адміністрації на 2018 рік, ознайомлення з повідомленням про 
наступне вивільнення 04.01.2018 Прізвище та ініціали, згода 
Профспілкового комітету профспілкової організації Сумської 
обласної державної адміністрації від 20.02.2018. 

 
 

Керівник апарату  
 

(Підпис) (Ініціал та прізвище) 
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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Н А К А З  
КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

00.00.2017 м. Суми № 98-К 
 
 
Про внесення змін до обліко-
вих даних Прізвище та ініціали 
 
 
ВНЕСТИ 

управлінню з питань персоналу та відділу фінансового забезпечення 
апарату Сумської обласної державної адміністрації зміни до всіх облікових 
даних головного спеціаліста організаційного відділу ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по 
батькові у зв’язку з реєстрацією шлюбу, зазначивши прізвище «ПРІЗВИЩЕ 
нове» замість прізвища «ПРІЗВИЩЕ попереднє». 

 
Підстава: заява Прізвище та ініціали від 05.12.2017, свідоцтво про шлюб Серія 

І-БП № 132506. 
 
 

Керівник апарату  
 

(Підпис) (Ініціал та прізвище) 
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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Н А К А З  
КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

20.02.2018 м. Суми № 3-В 
 
 
Про відрядження Прізвище та ініціали 
 
 
ВІДРЯДИТИ 

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові, головного спеціаліста сектору з 
питань запобігання та виявлення корупції апарату Сумської обласної державної 
адміністрації, до м. Глухів 21 лютого 2018 року для участі у проведенні 
навчання на тему: «Застосування окремих положень Закону України «Про 
запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю. Подання 
декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави та 
місцевого самоврядування».  
 

Підстава: службова записка від 19.02.2018 завідувача сектору з питань 
запобігання та виявлення корупції апарату Сумської обласної 
державної адміністрації Прізвище та ініціали. 

 
 

Керівник апарату  
 

(Підпис) (Ініціал та прізвище) 
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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Н А К А З  
КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

00.00.2017 м. Суми № 00-К/Від/Д 
 
 
Про відпустку Прізвище та ініціали  
 
НАДАТИ 

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові, головному спеціалістові відділу  
з управління персоналом апарату Сумської обласної державної 
адміністрації, відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку  
з 08 червня 2017 року до 06 квітня 2020 року включно. 

 
Підстава:  заява Прізвище та ініціали від 01.06.2017, свідоцтво про 

народження, стаття 179 Кодексу законів про працю України, статті 
18, 20 Закону України «Про відпустки». 

 
 

Керівник апарату  
 

(Підпис) (Ініціал та прізвище) 
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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Н А К А З  
КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

00.00.2016 м. Суми № 28-К/Від/Р 
 
 
Про відпустку Прізвище та ініціали 
 
 
НАДАТИ 

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові, провідному інженеру-програмістові 
відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату Сумської обласної 
державної адміністрації, відпустку без збереження заробітної плати для догляду 
за дитиною згідно з медичним висновком з 30 серпня 2016 року до 29 серпня 
2017 року включно. 

 
Підстава:   заява Прізвище та ініціали від 19.08.2016, довідка ЛКК  
  від 27.07.2016 №1576, стаття 179 Кодексу законів про працю  
  України, стаття 25 Закону України «Про відпустки». 
 
 

Керівник апарату  
 

(Підпис) (Ініціал та прізвище) 
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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Н А К А З  
КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 06.02.2018 м. Суми №  9-Від/Н 
 
 
Про відпустки  
 
 
НАДАТИ: 

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові, головному спеціалістові відділу з 
управління персоналом, додаткову оплачувану відпустку на період настановних 
занять, виконання лабораторних робіт та складання сесії тривалістю 
14 календарних днів з 10 до 23 лютого 2018 року включно як студенту заочної 
форми навчання І курсу Центру професійної та післядипломної освіти 
Сумського державного університету. 
 

Підстава: Прізвище та ініціали від 05.02.2018, довідка-виклик від 19.01.2018 
№ 0123/ДС. мз-71, стаття 15 Закону України «Про відпустки». 

 

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові, головному спеціалістові відділу 
роботи із зверненнями громадян, додаткову оплачувану відпустку на період 
настановних занять, виконання лабораторних робіт та складання сесії 
тривалістю 14 календарних днів з 10 до 23 лютого 2018 року включно як 
студенту заочної форми навчання І курсу Центру професійної та 
післядипломної освіти Сумського державного університету. 
 

Підстава: Прізвище та ініціали від 05.02.2018, довідка-виклик від 19.01.2018 
№ 0139/ДС. мз-71. 

 
 

Керівник апарату  
 

(Підпис) (Ініціал та прізвище) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 31 

 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Н А К А З  
КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

24.01.2018 м. Суми № 6-Від 
 
 
Про відпустки та дні відпочинку 
 
 
НАДАТИ: 

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові, начальникові відділу інформаційно-
комп’ютерного забезпечення, один день відпочинку 25 січня 2018 року за 
чергування у вихідний день 07.01.2018 згідно з розпорядженням голови 
Сумської обласної державної адміністрації від 18.12.2017 № 24-АГП та частину 
щорічної додаткової оплачуваної відпустки за період з 02.10.2015 до 01.10.2016 
тривалістю 1 календарний день 26 січня 2018 року. 
 

Підстава: заява Прізвище та ініціали від 19.01.2018. 
 

 ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові, провідному інженерові-програмісту 
відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення, частину щорічної основної 
оплачуваної відпустки за робочий рік з 09.10.2016 до 08.10.2017 тривалістю  
12 календарних днів з 22 березня до 02 квітня 2017 року включно та грошову 
компенсацію за невикористану щорічну додаткову оплачувану відпустку за 
період з 05.04.2015 до 04.04.2016 тривалістю 15 календарних днів. 

 

Підстава: заява Прізвище та ініціали від 21.03.2017, стаття 24 Закону України 
«Про відпустки». 

 
ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові, головному спеціалістові відділу 

контролю, додаткову оплачувану відпустку як матері двох дітей віком до  
15 років, за 2017 рік тривалістю 10 календарних днів з 20 до 29 вересня 
2017 року включно. 

 

Підстава: заява Прізвище та ініціали від 14.09.2017, стаття 19 Закону України 
«Про відпустки». 

 
ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові, старшому інспекторові відділу роботи 

із зверненнями громадян частини щорічної основної оплачуваної відпустки за 
робочий рік з 01.02.2017 до 31.01.2018 тривалістю 5 календарних днів з 29 січня 
до 02 лютого 2018 року включно та за робочий рік з 01.02.2018 до 31.01.2019 
тривалістю 5 календарних днів з 05 лютого до 09 лютого 2018 року включно. 
 

Підстава: заява Прізвище та ініціали від 15.01.2018. 
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ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові, провідному спеціалістові 

організаційного відділу, у зв’язку із хворобою під час відпустки наданої їй 
наказом керівника апарату Сумської обласної державної адміністрації  
від 02.11.2016 № 106-Від, невикористану щорічну основну оплачувану 
відпустку за період з 10.07.2015 до 09.07.2016 тривалістю 5 календарних днів в 
інший зручний час протягом року за домовленістю сторін. 

 

Підстава: заява Прізвище та ініціали від 22.11.2016  . 
 
ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові, завідувачеві сектору з питань 

запобігання та виявлення корупції, частину щорічної основної оплачуваної 
відпустки за робочий рік з 14.09.2016 до 13.09.2017 тривалістю 16 календарних 
днів з 27 січня до 11 лютого 2018 року включно та грошову допомогу у розмірі 
середньомісячної заробітної плати. 
 

Підстава: заява Прізвище та ініціали від 22.01.2018, стаття 57 Закону України 
«Про державну службу. 

 
ЗВІЛЬНИТИ 
 ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові, головного спеціаліста відділу роботи 
із зверненнями громадян, від роботи 24 січня 2018 року із збереженням 
середнього заробітку для проходження медичного обстеження та давання крові. 

 

Підстава: заява Прізвище та ініціали від 22.01.2018, стаття 9 Закону України 
«Про донорство крові та її компонентів». 

 
 

Керівник апарату  
 

(Підпис) (Ініціал та прізвище) 
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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Н А К А З  
КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

07.03.2018 м. Суми № 19-Від 
 
 
Про Прізвище та ініціали  
 
 
ЗВІЛЬНИТИ 
 ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові, провідного спеціаліста юридичного 
відділу, від роботи 07 березня 2018 року для проходження медичної комісії у 
Сумському міському військовому комісаріаті із збереженням за ним середньої 
заробітної плати.  

 

Підстава: повістка Сумського МВК від 05.03.2018, п. 2, ст. 21 Закону України 
«Про військовий обов’язок і військову службу». 

 
 

Керівник апарату  
 

(Підпис) (Ініціал та прізвище) 
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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Н А К А З  
КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

03.01.2018 м. Суми  № 1-К/Від/Р 
 
 
Про відпустку 
Прізвище та ініціали  
 
 
НАДАТИ  

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові, головному спеціалістові загального 
відділу, відпустку без збереження заробітної плати тривалістю 2 календарні дні 
05 та 09 січня 2018 року. 

 

Підстава: заява Прізвище та ініціали від 02.01.2018, стаття 26 Закону України 
«Про відпустки». 

 
 

Керівник апарату  
 

(Підпис) (Ініціал та прізвище) 
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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Н А К А З  
КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

00.00.2018 м. Суми № 00-К 
 
 
Про звільнення  
Прізвище та ініціали 
 
 
ЗВІЛЬНИТИ 

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові з посади головного спеціаліста  
відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Сумської 
обласної державної адміністрації 31 липня 2018 року за угодою сторін 
відповідно до пункту 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю 
України та частини другої статті 86 Закону України «Про державну службу». 
 
Підстава: заява Прізвище та ініціали від 26.07.2018. 
  
  

Керівник апарату  
 

(Підпис) (Ініціал та прізвище) 
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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Н А К А З  
КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

00.00.2018 м. Суми № 00-К 
 
 
Про звільнення  
Прізвище та ініціали 
 
 
ЗВІЛЬНИТИ 

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові з посади заступника начальника 
юридичного відділу апарату Сумської обласної державної адміністрації,  
в останній день її відпустки 04 листопада 2018 року за угодою сторін, 
відповідно до частини другої статті 86 Закону України «Про державну службу» 
та пункту 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України 
 
Підстава: заява Прізвище та ініціали від 29.10.2018, наказ керівника апарату 

Сумської обласної державної адміністрації від 01.11.2018 № 82-Від. 
  
  

Керівник апарату  
 

(Підпис) (Ініціал та прізвище) 
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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Н А К А З  
КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

05.03.2018 м. Суми № 00-К 
 
 
Про звільнення  
Прізвище та ініціали 
 
 
ЗВІЛЬНИТИ 

ПРІЗВИЩЕ, ім’я та по батькові з посади завідувача сектору роботи із 
зверненнями громадян апарату Сумської обласної державної адміністрації  
05 березня 2018 року у зв’язку зі скороченням штату працівників і його 
відмовою від переведення на іншу посаду на підставі пункту 1 частини першої 
статті 87 Закону України «Про державну службу», пункту 1 статті  
40 Кодексу законів про працю України та виплатити йому вихідну допомогу у 
розмірі середньомісячної заробітної плати. 

 
Підстава: розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації  

від 01.12.2017 № 000-ОД «Про внесення змін до розпорядження 
голови Сумської обласної державної адміністрації від 14.07.2005 
№ 000», штатний розпис апарату Сумської обласної державної 
адміністрації на 2018 рік, ознайомлення з повідомленням про 
наступне вивільнення 04.01.2018 Прізвище та ініціали, згода 
Профспілкового комітету профспілкової організації Сумської 
обласної державної адміністрації від 20.02.2018. 

 
 

Керівник апарату  
 

(Підпис) (Ініціал та прізвище) 
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ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ТА ВИТЯГИ З НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ 
АКТІВ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ 

АДМІНІСТРАЦІЙ 
 

Витяг із Закону України 
«Про статус народного депутата 
України» від 17.11.1992 № 2790-ХІІ 

 
Стаття 15. Право народного депутата України на депутатський запит. 
1. Народний депутат має право на сесії Верховної Ради України 

звернутися із запитом до Президента України, до органів Верховної Ради 
України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, 
установ та організацій, розташованих на території України, незалежно від їх 
підпорядкування і форм власності. 

2. Депутатський запит - це вимога народного депутата, народних 
депутатів чи комітету Верховної Ради України, яка заявляється на сесії 
Верховної Ради України до Президента України, до органів Верховної Ради 
України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, 
установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх 
підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених 
до їх компетенції. 

{Офіційне тлумачення положень частини другої статті 15 див. в Рішеннях 
Конституційного Суду № 5-рп/2003 від 05.03.2003, № 16-рп/2003 від 
14.10.2003} 

3. Депутатський запит вноситься у письмовій формі народним депутатом, 
а у випадку, передбаченому пунктом 34 частини першої статті 85 Конституції 
України, також на вимогу групи народних депутатів чи комітету Верховної 
Ради України, і розглядається на засіданні Верховної Ради України. 

{Офіційне тлумачення частини третьої статті 15 див. в Рішенні 
Конституційного Суду № 16-рп/2003 від 14.10.2003} 

4. Верховна Рада України приймає рішення про направлення 
депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його 
звернуто, однією п'ятою від її конституційного складу. 

Рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу 
народного депутата, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради 
України має бути попередньо підтримане не менш як однією третиною від 
конституційного складу Верховної Ради України. 

{Офіційне тлумачення абзацу другого частини четвертої статті 15 див. в 
Рішенні Конституційного Суду № 16-рп/2003 від 14.10.2003} 

5. Президент України, керівники органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, до яких звернуто 
запит, зобов'язані повідомити народного депутата, групу народних депутатів, 
комітет Верховної Ради України у письмовій формі про результати розгляду 
його (їх) запиту у п'ятнадцятиденний строк з дня його одержання або в інший, 
встановлений Верховною Радою України, строк. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-03
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-03
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-03
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n1996
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n1996
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-03
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-03
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Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у 
встановлений строк, Президент України, керівник відповідного органу 
державної влади чи органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, 
організації, до якого звернуто запит, зобов'язаний письмово повідомити про це 
Голову Верховної Ради України та народного депутата, групу народних 
депутатів, комітет Верховної Ради України, який вніс (які внесли) запит, і 
запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця 
після одержання запиту. 

6. Народний депутат має право брати безпосередньо участь у розгляді 
внесеного ним запиту керівником органу державної влади чи органу місцевого 
самоврядування, підприємства, установи та організації. 

7. На вимогу народного депутата керівник органу державної влади чи 
органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, якому 
адресовано запит, зобов'язаний повідомити народному депутатові про день 
розгляду порушених у запиті питань завчасно, але не пізніше ніж за три дні до 
їх розгляду. 

8. Відповідь на депутатський запит, внесений народним депутатом, 
надається відповідно Голові Верховної Ради України і народному депутату, 
який його вніс. Відповідь на депутатський запит, внесений групою народних 
депутатів, комітетом Верховної Ради України, надається відповідно Голові 
Верховної Ради України і народному депутату, підпис якого під запитом 
значиться першим, голові комітету Верховної Ради України. Відповідь 
надається в обов'язковому порядку і безпосередньо тим органом державної 
влади чи органом місцевого самоврядування, до якого було направлено запит, 
за підписом його керівника чи посадової особи, керівником підприємства, 
установи та організації, об'єднання громадян, на ім'я яких було направлено 
запит. 

9. Народний депутат, представник групи народних депутатів, комітет 
Верховної Ради України мають право дати оцінку відповіді на свій 
депутатський запит. По відповіді на депутатський запит може бути проведено 
обговорення, якщо на ньому наполягає не менше однієї п'ятої від 
конституційного складу Верховної Ради України. 

10. При обговоренні відповіді на депутатський запит на засіданні 
Верховної Ради України повинні бути присутні у порядку, встановленому 
законом про регламент Верховної Ради України, керівники, до яких звернуто 
запит. Вони можуть уповноважувати інших осіб бути присутніми при 
обговоренні відповіді на запит лише у виняткових випадках із вмотивованим 
обгрунтуванням. 

11. За результатами обговорення відповіді на депутатський запит 
Верховна Рада України приймає відповідне рішення. 

{Офіційне тлумачення статті 15 див. в Рішенні Конституційного Суду № 
4-рп/2002 від 20.03.2002} 

 
Стаття 16. Право народного депутата України на депутатське звернення. 
1. Народний депутат має право на депутатське звернення до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, 
керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-02
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-02
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підпорядкування, об'єднань громадян з питань, пов'язаних з депутатською 
діяльністю, і брати участь у розгляді порушених ним питань. 

Депутатське звернення - викладена в письмовій формі пропозиція 
народного депутата, звернена до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і 
організацій, об'єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення 
чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції. 

{Офіційне тлумачення положень частини першої статті 16 див. в 
Рішенні Конституційного Суду № 5-рп/2003 від 05.03.2003} 

2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові 
особи, керівники підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким 
адресовано депутатське звернення, зобов'язані протягом 10 днів з моменту його 
одержання розглянути і дати письмову відповідь. У разі неможливості розгляду 
звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це 
офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк 
розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може 
перевищувати 30 днів з моменту його одержання. 

Депутатське звернення до правоохоронного органу або його посадової 
особи може бути розглянуто регіональним підрозділом цього органу, до 
компетенції якого безпосередньо належить вирішення порушених народним 
депутатом питань. Керівник регіонального підрозділу зобов'язаний надати 
відповідь народному депутату з дотриманням строків, визначених цією 
статтею. 

{Частину другу статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом № 4652-
VI від 13.04.2012} 

3. Народний депутат, який направив звернення, може бути присутнім при 
його розгляді, про що він повідомляє відповідний орган державної влади, орган 
місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і 
організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення. 
Посадова особа, відповідальна за розгляд звернення народного депутата, 
зобов'язана завчасно, але не пізніше ніж за день повідомити народного депутата 
про час і місце розгляду звернення. 

4. Вмотивована відповідь на депутатське звернення повинна бути 
надіслана народному депутату не пізніш як на другий день після розгляду 
звернення. Відповідь надається в обов'язковому порядку і безпосередньо тим 
органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, до якого було 
направлено звернення, за підписом його керівника чи посадової особи, 
керівником підприємства, установи та організації, об'єднання громадян, крім 
випадків, установлених цим Законом. 

{Частина четверта статті 16 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 4652-VI від 13.04.2012} 

{Офіційне тлумачення статті 16 див. в Рішенні Конституційного 
Суду № 4-рп/2002 від 20.03.2002} 

Витяг із Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад» 
від 11.07.2002 № 93-IV 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-03
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4652-17#n739
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4652-17#n739
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4652-17#n741
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-02
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Стаття 13. Депутатське звернення. 
1. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата 

місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових 
осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, 
розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів 
чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції. 

2. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та 
їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих 
органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, 
розташованих на території відповідної ради, до яких звернувся депутат місцевої 
ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та 
надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки 
дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк. 

3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути 
розглянуто у встановлений строк, депутату місцевої ради зобов'язані письмово 
повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку 
розгляду. 

4. Депутат місцевої ради може взяти участь у розгляді свого звернення, 
про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та 
їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від 
форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому 
повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів. 

5. Якщо депутат місцевої ради не задоволений результатами розгляду 
свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та 
організацій незалежно від форми власності, розташованих на території 
відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у 
встановлений строк, він має  право внести депутатський запит відповідно до 
статті 22 цього Закону. 

 
Стаття 22. Порядок розгляду депутатського запиту. 
1. Депутатський запит може бути внесений депутатом місцевої ради або 

групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи 
усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного 
засідання ради. 

2. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному 
засіданні місцевої ради. 

3. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею 
строк звіт про виконання рішення по запиту депутата місцевої ради. 

4. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, 
зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на 
нього відповідній раді і депутату місцевої ради. Якщо запит з об'єктивних 
причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або 
посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові місцевої 
ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен 
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перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі 
необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. 

5. Депутат місцевої ради має право дати оцінку відповіді на свій 
депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може 
бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх 
на засіданні депутатів місцевої ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, 
своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. 
Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому 
засіданні ради. 

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає 
відповідне рішення. 

 
Витяг із Закону України «Про 
комітети Верховної Ради 
України» від 04.04.1995 №116/95-
ВР 

 

Глава 2 
Права і обов'язки комітетів Верховної Ради України при здійсненні 

організаційної функції 
 

Стаття 17. Права комітетів на отримання інформації. 
1. Комітети мають право на отримання, вивчення, дослідження 

інформації з питань, що належать до предметів їх відання. 
2. Комітети мають право в установленому законом порядку отримувати 

від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ і організацій, їх посадових осіб необхідні матеріали і документи для 
забезпечення діяльності комітетів відповідно до предметів їх відання. 

3. Комітети мають право звертатися з питань, віднесених до предметів їх 
відання, до Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
органів Верховної Ради України, державних органів, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм 
власності. Звернення від комітетів розглядаються в порядку, 
передбаченому Законом України "Про статус народного депутата України" для 
депутатських звернень. 

4. Комітети мають право на отримання інформації, що надається 
Верховній Раді України при розгляді питань, віднесених до її повноважень. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2790-12
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Глава 3 
Права і обов'язки комітетів Верховної Ради України при здійсненні 

контрольної функції 
 

Стаття 24. Аналіз комітетами практики застосування законодавчих актів у 
діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових 
осіб з питань, віднесених до предметів їх відання. 

1. Комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, здійснюють 
аналіз практики застосування державними органами, органами місцевого 
самоврядування, їх посадовими особами Конституції та законів України, аналіз 
відповідності закону прийнятих ними підзаконних нормативно-правових актів, 
своєчасності їх прийняття. За наслідками такого аналізу комітет вносить 
державним органам, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам 
рекомендації щодо приведення у відповідність із законом підзаконного 
нормативно-правового акта. 

2. Рекомендації комітетів підлягають обов'язковому розгляду державними 
органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, 
об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями. Про 
результати розгляду та вжиті заходи має бути повідомлено комітетам у 
встановлений законом строк, якщо відповідними рекомендаціями не 
встановлено більш пізній строк. 
 

 
Витяг з Указу Президента України 
від 29.03.2000 № 549/2000 «Про 
заходи щодо вдосконалення 
організації контролю за 
виконанням актів та доручень 
Президента України» 
 

2. При оцінці діяльності міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій виходити з 
того, що їх керівники несуть персональну відповідальність за своєчасне і повне 
виконання актів та доручень Президента України. 

8. Кабінету Міністрів України, керівникам центральних та місцевих 
органів виконавчої влади забезпечити неухильне виконання актів та доручень 
Президента України, систематично аналізувати і безпосередньо на місцях 
перевіряти стан цієї роботи, відповідно до законодавства притягати до 
відповідальності посадових осіб, з вини яких не забезпечується належна 
реалізація актів та доручень Президента України, а також вжити необхідних 
заходів до підвищення рівня контролю за виконанням власних рішень. 

9. Установити, що рішення про зняття з контролю або продовження 
строків виконання актів та доручень Президента України приймає Президент 
України або за його дорученням Глава Адміністрації Президента України. 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Указом Президента України  
від 19 лютого 2002 року N 155 
(в редакції Указу від 26 липня 2005 
року N 1132/2005) 

 
ПОЛОЖЕННЯ 
про контроль за виконанням указів, 
розпоряджень і доручень Президента України 
 

1. Це Положення визначає порядок організації та здійснення контролю за 
виконанням указів, розпоряджень, доручень Президента України (далі - акти, 
доручення). 

2. Контролю підлягають акти, доручення, які містять конкретні завдання 
органам виконавчої влади щодо здійснення заходів, розгляду або вирішення 
питань тощо. 

3. Контроль за виконанням актів, доручень передбачає такі етапи: 
1) постановка на контроль, визначення форм і методів контролю, зокрема: 
- контроль за додержанням строків, установлених для виконання актів, 

доручень Президента України; 
- постійний моніторинг, отримання від виконавців і вивчення відповідної 

проміжної та підсумкової інформації, аналіз цієї інформації, статистичних 
даних і звітності та результатів моніторингу; 

- проведення в разі потреби поглибленого вивчення і перевірок стану 
виконання актів, доручень із залученням відповідних органів та фахівців, 
заслуховування на нарадах або спеціальних засіданнях повідомлень посадових 
осіб; 

- здійснення періодичного узагальнення стану виконання актів, доручень, 
підготовка аналітичних матеріалів, звітів про хід їх реалізації; 

2) контроль стану виконання актів, доручень; 
3) інформування Президента України про хід виконання актів, доручень 

та надання Державному секретарю України пропозицій щодо здійснення 
дальшого контролю за їх реалізацією; 

4) зняття з контролю завдань, визначених актами, дорученнями. 
4. Контроль за виконанням актів, доручень здійснюють відповідно до 

покладених обов'язків Служба контролю за виконанням актів Президента 
України Кабінету Президента України Секретаріату Президента України (далі - 
Служба контролю). 

Актом, дорученням може бути визначено орган або посадову особу, на 
яких покладається здійснення контролю за його виконанням. 

У разі якщо Президентом України орган або посадову особу, на яку 
покладається здійснення контролю за виконанням акта, доручення, не 
визначено, контроль повноти та результативності виконання акта, доручення 
здійснюється також підрозділом Секретаріату Президента України, який 
ініціював або опрацьовував видання проекту акта, доручення. 

5. При здійсненні контролю Служба контролю взаємодіє з відповідними 
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підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, які здійснюють функції контролю за 
виконання актів, доручень Президента України. 

6. Для здійснення контролю за виконанням передбачених актом, 
дорученням завдань, строк виконання яких перевищує один місяць, 
структурними підрозділами Секретаріату Президента України або органами чи 
посадовими особами, відповідальними за контроль, у п'ятиденний строк із 
дня видання акта, доручення розробляється проект плану контролю, який 
погоджується зі Службою контролю. 

План контролю за виконанням акта, доручення затверджується відповідно 
Державним секретарем України або керівником органу чи посадовою особою. 

План контролю містить: 
1) назву структурного підрозділу Секретаріату  Президента України, 

органу або посадової особи, які здійснюватимуть контроль за виконанням акта 
або доручення; 

2) перелік форм і методів контролю із зазначенням строків здійснення 
відповідних заходів; 

3) строки підготовки узагальненої інформації про стан виконання акта, 
доручення. 

7. Завдання, визначені в актах, дорученнях, виконуються у строки, 
встановлені Президентом України. 

Якщо в акті Президента України строк виконання завдання не визначено, 
його виконання здійснюється протягом 30 календарних днів з дати набрання 
чинності актом Президента України. 

8. Інформацію про стан виконання конкретних завдань виконавці не 
пізніше наступного дня після строку, визначеного пунктом 7 цього 
Положення, подають до Секретаріату Президента України, а у випадку, коли 
відповідальним за контроль є орган або посадова особа, зазначені в абзаці 
другому пункту 4 цього Положення, - такому органу чи посадовій особі, а 
копію - Секретаріату Президента України. 

Інформація про стан виконання конкретного завдання подається органом, 
особою, яким воно адресовано. Якщо виконання такого завдання актом, 
дорученням покладено на кілька виконавців, його виконання та подання 
інформації організовується органом, особою, зазначеною першою. 

9. У разі неможливості виконання завдання в установлений строк 
виконавець до закінчення визначеного для виконання завдання строку вносить 
до Секретаріату Президента України подання про перенесення в установленому 
порядку строку виконання завдання з обґрунтуванням такої неможливості. 

Відповідний структурний підрозділ Секретаріату Президента України, 
орган або посадова особа, які здійснюють контроль за виконанням акта, 
доручення, розглядають пропозиції щодо продовження строку виконання 
завдання, у разі потреби додатково вивчають питання та за результатами 
розгляду з  урахуванням висновків інших структурних підрозділів вносять 
відповідні пропозиції Державному секретарю України. 

10. Продовження строк  виконання акта Президента України 
здійснюється шляхом внесення до нього змін. 

Рішення про продовження строків виконання доручення, окремих його 
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положень за погодженням з Президентом України приймає Державний 
секретар України, про що повідомляється виконавцю доручення. 

11. Рішення про зняття з контролю акта, доручення чи окремих його 
положень приймає за погодженням з Президентом України Державний 
секретар України. 

За наявності інформації, що підтверджує повне виконання акта, 
доручення, відповідний структурний підрозділ Секретаріату Президента 
України, орган або посадова особа, яка  здійснює контроль, за погодженням зі 
Службою контролю подає Державному секретареві України пропозиції щодо 
зняття акта, доручення з контролю. 

Про прийняте рішення про зняття з контролю акта, доручення письмово 
інформуються виконавці. 

12. Виконавці акта, доручення, структурні підрозділи Секретаріату 
Президента України, орган або посадова особа, яка здійснювала контроль, 
через 10 днів після закінчення кварталу подають до Служби контролю 
щоквартальну інформацію щодо виконання актів і доручень, які 
перебували на контролі протягом звітного періоду, для узагальнення і 
доповіді Державному секретареві України. 

 
 

Витяг з постанови Кабінету 
Міністрів України від 
11.12.1999 № 2263 «Про 
затвердження Типового 
регламенту місцевої державної 
адміністрації» 

 
29. Відповідальність за організацію виконання документів несуть 

голова, заступники голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівник 
апарату місцевої держадміністрації та керівники її структурних підрозділів. 

30. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих 
документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що 
потребують вирішення. 

Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених 
актами законодавства, дорученнями Прем'єр-міністра України, 
розпорядженнями голови місцевої держадміністрації, розгляд звернень 
комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів 
України, депутатів місцевих рад. 

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, 
дорученнями Прем'єр-міністра України, розпорядженнями голови місцевої 
держадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради 
України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад 
здійснюється структурним підрозділом з контролю, за розглядом звернень 
громадян - відповідним структурним підрозділом апарату місцевої 
держадміністрації, а інших документів - загальним відділом зазначеного 
апарату. 

31. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, 
доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови місцевої 
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держадміністрації розробляється у разі потреби план контролю, в якому 
визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні 
підрозділи місцевої держадміністрації, що відповідають за організацію 
виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує 
координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План 
контролю затверджує заступник голови (відповідно до розподілу обов'язків). 

32. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Прем'єр-
міністра України, розпоряджень голови місцевої держадміністрації, розглядом 
звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних 
депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом: 

аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан 
виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що 
надходить від виконавців; 

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують 
стан виконання документів; 

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і 
стану виконання завдань безпосередньо на місцях; 

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на 
засіданнях колегії, нарадах у голови місцевої держадміністрації або його 
заступників. 

33. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання
документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі 
встановлення проміжних контрольних строків подаються голові місцевої 
держадміністрації або його заступникові (відповідно до розподілу обов'язків) не 
пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, 
дорученням Прем'єр-міністра України, розпорядженням голови місцевої 
держадміністрації або планом контролю. 

 За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий 
зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або 
передбаченого ним окремого завдання, голова місцевої держадміністрації або 
його заступник (відповідно до розподілу обов'язків) дає доручення виконавцям 
вжити додаткових заходів для усунення причини.  

34. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається
відповідно Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади 
вищого рівня, Верховній Раді Автономної Республіки Крим чи Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, підписує голова місцевої держадміністрації. 

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі 
письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що 
підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови  місцевої 
держадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов'язків). 
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МЕТОДИКА 
проведення оцінки ефективності здійснення  

органами виконавчої влади контролю  
за виконанням завдань, визначених законами України,  

актами Президента України, постановами Верховної Ради України, 
 прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами   

Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України 

{  Назва  Методики  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 249 
( 249-2014-п ) від 09.07.2014 } 

1. Ця Методика застосовується під час проведення оцінки ефективності
здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, 
визначених законами України, актами Президента України, постановами 
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) 
та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-
міністра України (далі - оцінка). 

{  Пункт  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 249 ( 249-
2014-п ) від 09.07.2014 } 

2. Оцінка проводиться щороку в листопаді, а також за ініціативою
керівника органу виконавчої влади з урахуванням результатів перевірки 
виконання вимог законів України, актів Президента України, постанов 
Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів 
України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України 
(далі - акти законодавства та доручення), аналізу відомостей, які містяться у 
реєстраційно-контрольних картках, що ведуться на паперових та/або 
електронних носіях, відповідях, довідках, архівних і аналітичних матеріалах, 
інших документах. 

Оцінка проводиться робочою групою, яка утворюється органом 
виконавчої влади, що приймає рішення про її проведення. Склад робочої групи 
та її голова затверджуються керівником такого органу. 

{  Пункт  2  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 249 ( 249-
2014-п ) від 09.07.2014 } 

3. Рішення про проведення оцінки приймають:
Кабінет Міністрів України - щодо міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських 
держадміністрацій; 

міністерства - щодо своїх територіальних органів, центральних органів 
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України через відповідного міністра; 

інші центральні органи виконавчої влади - щодо своїх територіальних 
органів; 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим - щодо міністерств і 
республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, районних 
держадміністрацій в Автономній Республіці Крим; 

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації - щодо 
власних структурних підрозділів, а також районних, районних у мм. Києві та 
Севастополі держадміністрацій. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів 
України  
від 18 травня 2011 р. N 522 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249-2014-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249-2014-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249-2014-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249-2014-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249-2014-%D0%BF
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4. Строк проведення оцінки не повинен перевищувати 10 робочих днів.
5. Оцінка проводиться за показниками, зазначеними у додатку.
6. За результатами проведення оцінки складається протягом п'яти

робочих днів звіт, який підписується головою та членами робочої групи і 
розміщується на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади, в якому 
проводилася оцінка. 

Звіт, складений за результатами проведення оцінки діяльності 
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, обласної, 
Київської та Севастопольської міської держадміністрації, заслуховується на 
засіданні Кабінету Міністрів України. 

7. За результатами проведення оцінки діяльність органу виконавчої влади
визначається як: 

ефективна, якщо всі показники, за якими проводилася оцінка, визначено 
позитивними; 

недостатньо ефективна, якщо один або два такі показники визначено 
негативними; 

неефективна, якщо три і більше зазначених показників визначено 
негативними. 

8. На підставі звіту керівник органу, в якому проводилася оцінка, приймає
рішення про: 

заохочення відповідних осіб, які здійснюють контроль за виконанням 
завдань, визначених актами законодавства та дорученнями; 

здійснення заходів щодо поліпшення організації роботи з виконання 
завдань, визначених актами законодавства та дорученнями, застосування до 
відповідних осіб заходів дисциплінарного впливу, передбачених 
законодавством про працю та Законом України "Про державну службу" (3723-
12), проведення аналізу причин невиконання таких завдань та внесення 
пропозицій стосовно підвищення кваліфікації зазначених осіб. 

Додаток 
до Методики 

ПОКАЗНИКИ,  
за якими проводиться оцінка ефективності  
здійснення органами виконавчої влади  
контролю за виконанням завдань, визначених  
законами України, актами Президента України,  
постановами Верховної Ради України, прийнятими 
відповідно до Конституції та законів України,  
актами Кабінету Міністрів України, дорученнями  
Прем’єр-міністра України  

{  Назва  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою  КМ N 249 
( 249-2014-п ) від 09.07.2014 }  

1. Дотримання строків виконання завдань, визначених законами України,
актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249-2014-%D0%BF
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відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету 
Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України (далі - завдання). 

{  Пункт  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 249 ( 249-
2014-п ) від 09.07.2014 } 

2. Дотримання порядку попередньої реєстрації та розгляду законів 
України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, 
прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету 
Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України в реєстраційно-
контрольних картках чи журналах реєстрації. 

{  Пункт  2  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 249 ( 249-
2014-п ) від 09.07.2014 } 

3. Дотримання порядку формування справ, картотек, банків даних. 
4. Дотримання вимог щодо: 
розгляду і встановлення строків виконання завдань, підготовки проектів 

документів, які містять інформацію про їх виконання, а також подання 
пропозицій стосовно продовження строків виконання завдань; 

змісту, рівня підготовки та належного оформлення документів, які 
розробляються на виконання завдань; 

погодження проектів документів, які розробляються на виконання 
завдань; 

організації контролю за виконанням завдань, а також здійснення 
відповідним структурним підрозділом апарату органу виконавчої влади 
контролю за виконанням завдань; 

здійснення контролю за виконанням планів заходів із забезпечення 
виконання завдань; 

розроблення та затвердження орієнтовних графіків здійснення контролю 
за виконанням завдань. 

 

Витяг з наказу Міністерства 
юстиції України від 18.06.2015 
№1000/5 
(Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 22.06.2015 за 
№ 736/27181) 

 
Про затвердження Правил організації діловодства та архівного 
зберігання документів у державних органах, органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях 

 
5. Організація контролю за виконанням документів 

 
1. Контроль за виконанням документів здійснюється з метою 

забезпечення своєчасного та належного їх виконання. 
Обов’язково контролюється виконання завдань, передбачених в актах 

органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та 
дорученнях вищих посадових осіб, надання відповідей на запити, звернення, а 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249-2014-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249-2014-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249-2014-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249-2014-%D0%BF
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також на кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента 
України, Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи та доручення 
керівництва установи, рішення колегіального органу установи, запити на 
публічну інформацію. 

2. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в актах 
органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та 
дорученнях вищих посадових осіб, здійснює перший заступник або 
заступник керівника установи відповідно до розподілу функціональних 
обов’язків. 

Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на 
службу діловодства або службу контролю – спеціальний підрозділ або посадову 
особу, відповідальну за здійснення контролю. 

У структурних підрозділах безпосередній контроль за виконанням 
документів здійснює особа, відповідальна за діловодство. 

3. Типові строки виконання документів встановлюються нормативно-
правовими актами, а індивідуальні – розпорядчим документом установи або 
резолюцією керівника (структурного підрозділу). 

4. Строки виконання внутрішніх документів обчислюються в 
календарних днях, починаючи з дати підписання (реєстрації), а вхідних – з дати 
надходження (реєстрації). 

Якщо останній день строку виконання документа припадає на неробочий 
день, останнім днем строку виконання документа вважається перший робочий 
день після неробочого дня. 

5. Документ, в якому не зазначено строк виконання, повинен бути 
виконаний не пізніше ніж за 30 календарних днів з моменту його реєстрації в 
установі, до якої надійшов документ.  

Завдання, визначене у службовому документі, виконується у 
встановлений строк. 

Якщо завдання потребує термінового виконання, обов’язково 
зазначається конкретний кінцевий строк виконання. 

6. Співвиконавці зобов’язані подавати пропозиції головному виконавцю 
протягом першої половини строку, відведеного для виконання доручення, 
завдання. 

7. Індивідуальний строк виконання документа може бути змінений лише 
за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а у разі її відсутності – 
посадової особи, яка її заміщає. 

У разі потреби строк виконання документа може бути продовжено за 
обґрунтованим проханням виконавця, яке подається не пізніше ніж за 
три робочих дні до закінчення встановленого строку, а щодо документа, в 
якому не зазначено строк, – до закінчення тридцятиденного строку від дати 
його реєстрації. 

У разі зміни строків виконання проставляються новий строк, дата і 
підпис. Відповідні зміни вносяться до реєстраційно-контрольної картки або 
банку реєстраційних даних. 

8. Взяття документа на контроль здійснюється на підставі резолюції 
керівника установи або його заступників. 

Контроль за виконанням документів включає взяття документів на 
контроль, визначення форм і методів контролю, перевірку ходу своєчасного 
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доведення документів до виконавців, контроль за станом виконання, зняття 
документів з контролю, направлення виконаного документа до справи, облік, 
узагальнення та аналіз результатів виконання документів, інформування 
керівництва про хід та результати їх виконання. 

9. Контроль за виконанням документів здійснюється за допомогою 
реєстраційно-контрольної картки або автоматизованої інформаційної системи 
(бази даних). 

Реєстраційно-контрольні картки документів, що перебувають на контролі, 
групуються в картотеці за строками виконання документів виконавцями або 
кореспондентами, групами документів (накази керівника, доручення вищих 
органів влади, рішення колегії тощо). 

З других примірників реєстраційно-контрольної картки формуються 
контрольні картотеки в структурних підрозділах. 

На один контрольований документ може бути заведено кілька 
реєстраційно-контрольних карток, кількість яких визначається залежно від 
кількості виконавців або строків виконання окремих завдань, зазначених у 
документі. 

У разі якщо визначено кілька виконавців, але відповідальність 
покладається на одного з них, реєстраційно-контрольна картка складається 
тільки на відповідального виконавця. 

10. Дані про хід виконання документа, одержані шляхом запиту по 
телефону або під час перевірки роботи структурного підрозділу – виконавця, 
вносяться до реєстраційно-контрольної картки у графу «Контрольні відмітки». 
При цьому попередні записи не закреслюються. 

11. Автоматизований контроль за виконанням документів здійснюється за 
допомогою спеціальних комп’ютерних програм або є складовою системи 
автоматизації діловодства чи системи електронного документообігу. 

12. Контроль за ходом виконання документів здійснюється на всіх етапах 
проходження документа до закінчення строку його виконання 
(попереджувальний контроль за допомогою нагадувань) у порядку, 
визначеному інструкцією з діловодства установи. 

13. Після виконання документ знімається з контролю. Документи 
вважаються виконаними і знімаються з контролю після виконання завдань, 
запитів, повідомлення про результати заінтересованим установам і особам або 
після іншого підтвердження виконання. 

Зняти документ з контролю може тільки керівник установи, його 
заступники, які встановили контрольний строк у резолюції, або за їх 
дорученням служба діловодства (служба контролю). Документи з типовими 
строками виконання знімаються з контролю за рішенням служби діловодства 
(служби контролю). 

Дані про виконання документа і зняття його з контролю вносяться до 
реєстраційно-контрольної картки. 

Днем виконання завдань, визначених в актах органів державної влади, 
органів влади Автономної Республіки Крим і дорученнях вищих посадових 
осіб, та виконання запитів, звернень, а також кореспонденції Верховної Ради 
України вважається день реєстрації в установі вихідних документів про 
виконання завдань.  
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Виконані документи подаються на підпис керівництва не менш як за один 
день до закінчення строку їх виконання з метою залишення  певного часу на їх 
доопрацювання за рішенням керівництва. 

Строки подання документів, що перебувають на контролі, на підпис 
керівництву встановлюються в інструкції з діловодства установи.  

14. Інформація про результати виконання взятих на контроль документів 
узагальнюється станом на перше число кожного місяця і подається керівництву 
установи у вигляді зведень про виконання документів за визначеною в установі 
формою. 

Автоматизований контроль за виконанням документів передбачає 
автоматичне формування відомостей про їх виконання 
 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 17 січня 2018 р. N 55 
Київ 

Деякі питання документування управлінської діяльності 
 

Кабінет Міністрів України постановляє: 
1. Затвердити такі, що додаються: 
Типову інструкцію з документування управлінської інформації в 

електронній формі та організації роботи з електронними документами в 
діловодстві, електронного міжвідомчого обміну; 

Типову інструкцію з діловодства в міністерствах, інших центральних та 
місцевих органах виконавчої влади; 

Регламент організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній 
формі. 

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 
3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів 

України згідно з переліком, що додається. 
4. Міністерству юстиції разом із Секретаріатом Кабінету Міністрів 

України у тримісячний строк внести на розгляд Кабінету Міністрів України 
проекти постанов Кабінету Міністрів України про затвердження 
Положення про моніторинг та контроль, Типового положення про службу 
моніторингу та контролю. 

5. Державному агентству з питань електронного урядування за 
погодженням з Міністерством юстиції у тримісячний строк затвердити вимоги 
до форматів даних електронного документообігу в органах державної 
влади та формату електронного повідомлення. 

6. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої 
влади в тримісячний строк привести власні нормативно-правові акти, зокрема 
про затвердження інструкцій з діловодства для підприємств, що належать до 
сфери їх управління, у відповідність із цією постановою. 

7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування привести у 
відповідність із цією постановою власні інструкції з діловодства. 

8. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пунктів 141 - 
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151 Типової інструкції з документування управлінської інформації в 
електронній формі та організації роботи з електронними документами в 
діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, які набирають чинності з 1 
березня 2018 р., пунктів 195 - 217 зазначеної Типової інструкції, які набирають 
чинності з 1 липня 2018 р., та пункту 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету 
Міністрів України, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 
квітня 2018 року. 

  
Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН 

 
 
 

Витяг з розпорядження голови 
Сумської обласної державної 
адміністрації від 22.05.2018 № 309-
ОД «Про Інструкцію з 
документування управлінської 
інформації в електронній формі та 
організації роботи з електронними 
документами в діловодстві, 
електронного міжвідомчого обміну 
в Сумській обласній державній 
адміністрації» 

 
157. Моніторинг здійснюється за виконанням завдань, визначених 

законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента 
України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету 
Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, протоколами нарад 
під головуванням Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, 
віце-прем’єр-міністрів, Міністра Кабінету Міністрів, Державного секретаря 
Кабінету Міністрів, листами Адміністрації Президента України, Голови 
Верховної Ради України та його заступників (що потребують надання відповіді 
про результати їх розгляду), листами Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини, зверненнями комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових 
слідчих комісій Верховної Ради України, депутатських фракцій Верховної Ради 
України, зверненнями та запитами народних депутатів України, листами 
Рахункової палати, міжнародними зобов’язаннями України в рамках 
співробітництва з Міжнародним валютним фондом, зобов’язаннями України у 
сферах європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема спрямованих на 
виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та 
їхніми державами-членами, з іншої сторони, інших міжнародних договорів 
України з питань європейської інтеграції і домовленостей між Україною та ЄС, 
річних національних програм в рамках Комісії Україна — НАТО, рішень 
Комісії Україна — НАТО у рамках Хартії про особливе партнерство між 
Україною та Організацією Північноатлантичного договору та Декларації про її 
доповнення, інших міжнародних договорів між Україною та НАТО та 
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уповноваженими органами НАТО; місіями ООН, ОБСЄ, Світовим банком, 
Європейським банком реконструкції та розвитку, іншими міжнародними 
організаціями в частині цільового використання технічної та донорської 
допомоги, а також завдань, визначених розпорядженнями та дорученнями 
голови облдержадміністрації, рішеннями колегії облдержадміністрації, щодо 
яких встановлено строки їх виконання. 

158. Строки виконання внутрішніх документів обчислюються в 
календарних днях починаючи з дати реєстрації, а вхідних — з дати 
надходження (доставки через систему взаємодії) або з дати наступного 
робочого дня у разі надходження (доставки) документа після закінчення 
робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні. 

 
Додаток 5 
До Інструкції 
(пункт 176) 

 
СТРОКИ 
виконання основних документів 
 

1. Акт Президента України — 30 днів з дати набрання ним чинності, якщо 
цим актом не передбачено строк виконання визначеного ним завдання. 

2. Запит народного депутата України - не пізніше ніж у 
п’ятнадцятиденний строк з дня його надходження або в інший, установлений 
Верховною Радою України строк. Запит депутата місцевої ради - в 
установлений зазначеною радою строк. 

Якщо запит народного депутата України (депутата місцевої ради) з 
об’єктивних причин не може бути розглянуто в установлений строк, 
надсилається відповідно до закону письмове повідомлення  суб’єктам внесення 
запиту із зазначенням причин продовження строку розгляду. 

3. Звернення народного депутата України (депутата місцевої ради) - 
протягом не більш як 10 днів з дня надходження. 

У разі неможливості розгляду звернення народного депутата України 
(депутата місцевої ради) в установлений строк йому повідомляють про це 
офіційним листом із зазначенням причин продовження строку розгляду. Строк 
розгляду депутатського звернення з урахуванням строку продовження не може 
перевищувати 30 днів з моменту його надходження.  

4. Рішення Кабінету Міністрів України щодо доопрацювання проектів 
нормативно-правових актів — протягом 10 днів з дня прийняття відповідного 
рішення, якщо цим рішенням не встановлено інший строк. 

5. Постанови та висновки Колегії Рахункової палати — протягом 15 днів з 
дня їх реєстрації в установі, якщо в них не встановлено інший строк.  

6. Погодження проектів актів заінтересованими органами — у строк, 
установлений їх головними розробниками відповідно до вимог Регламенту 
Кабінету Міністрів України. 

7. Запит на публічну інформацію від фізичної, юридичної особи, 
об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних 
повноважень, та надання відповіді на запит на інформацію — протягом строку, 
визначеного статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».  
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Витяг з розпорядження голови 
Сумської обласної державної 
адміністрації від 22.05.2018 
№ 310-ОД «Про Інструкцію з 
діловодства в Сумській 
обласній державній 
адміністрації» 

 
Організація моніторингу виконання документів 

 
174. Основні засади проведення моніторингу виконання документів 

визначаються Інструкцією з діловодства в електронній формі. 
175. Строк виконання документа може встановлюватися у нормативно-

правовому акті, розпорядчому документі або резолюції голови, першого 
заступника, заступників або керівника апарату облдержадміністрації.  

176. Строки можуть бути типовими або індивідуальними. Типові строки 
виконання документів установлюються законодавством. Строки виконання 
основних документів наводяться у додатку 5. 

177. Документи, в яких строк виконання не зазначено, які не є 
документами інформаційного характеру або не містять контрольних завдань, 
повинні бути виконані не пізніше ніж за 30 днів з моменту реєстрації документа 
в облдержадміністрації. 

178. Якщо завдання потребує термінового виконання, у тексті завдання 
обов’язково зазначається конкретний кінцевий строк виконання. 

179. Співвиконавці зобов’язані подавати пропозиції головному 
виконавцю протягом першої половини строку, відведеного для виконання 
завдання. 

180. У разі потреби індивідуальний строк виконання документа може 
бути продовжено за обґрунтованим проханням виконавця, яке подається без 
погодження з іншими структурними підрозділами безпосередньо посадовій 
особі, яка встановила строк. Відповідне прохання подається не пізніше ніж за 
три робочих дні до закінчення встановленого строку. 

181. Пропозиція щодо продовження строку виконання завдань, 
визначених Верховною Радою України або Президентом України, що надіслані 
Кабінетом Міністрів України, подається Секретаріату Кабінету Міністрів 
України облдержадміністрацією разом з проектом листа, адресованого 
відповідно керівникові Апарату Верховної Ради України чи Главі Адміністрації 
Президента України, за сім днів до закінчення встановленого строку. 
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