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Збірник укладено відділом моніторингу та контролю Сумської обласної 

державної адміністрації за результатами перевірок стану організації контролю 
та виконання службових документів в місцевих органах виконавчої влади в 
2018 році. 

Містить основні результати перевірки організації контролю та 
фактичного виконання завдань, визначених контрольними документами в 
районних державних адміністраціях. 

 



 

 

 

Контроль — це важлива і складна функція управління. 
Одна з найважливіших особливостей контролю, яку слід 
враховувати в першу чергу, полягає в тому, що контроль 
повинен бути всеосяжним. Кожен керівник чи спеціаліст 
відповідного органу влади має здійснювати контроль як 
невід'ємну частину своїх посадових обов'язків 

Контроль є найфундаментальнішим елементом процесу управління. Одним з 
найважливіших напрямків контролю є контроль за виконанням документів.  

Контроль за виконанням документів в органах виконавчої влади чи 
місцевого самоврядування – це діяльність, спрямована на забезпечення 
належного та вчасного виконання документів. 
 

Інформація про форми, методи та результати цієї діяльності на прикладі 
окремих районних державних адміністрацій викладена у цьому збірнику 



Однією із форм роботи Білопільської районної державної адміністрації 
з питань організації контролю, що зумовили підвищення рівня виконавської 
дисципліни, стало проведення робочих поїздок голови райдержадміністрації (у 
складі робочої групи) до місцевих рад району. Це сприяє підвищенню рівня 
виконавської дисципліни та здійснення контролю за виконанням документів 
органів влади вищого рівня та власних, а також посилює вплив виконавчих 
органів району на соціально-економічний і культурний розвиток відповідних 
територій, зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого 
самоврядування. 

За результатами робочих поїздок голова райдержадміністрації надає 
безпосереднім виконавцям протокольні доручення з вказівкою конкретних 
термінів виконання. За підсумками виконання (щопівроку) головою 
райдержадміністрації видається доручення згідно якого, здійснюється 
моніторинг виконання протокольних доручень, наданих під час робочих 
поїздок голови райдержадміністрації до місцевих рад району. Узагальнена 
інформація за підсумками роботи виноситься на розгляд апаратної наради при 
голові райдержадміністрації. 

 
Організація контролю за виконанням документів, що надходять до 

Буринської районної державної адміністрації, та прийнятих на виконання 
розпоряджень і доручень голів Сумської обласної та Буринської районної 
державної адміністрації має плановий характер. Про це свідчать протоколи 
засідань колегій та апаратних нарад на яких розглядаються питання з 
актуальних питань життєдіяльності району. Питання організації контролю 
включаються у річний та квартальні плани роботи. Налагоджений періодичний 
аналіз виконання поставлених завдань та розгляд його результатів на 
щотижневих апаратних нарадах при  першому заступникові, заступникові та 
керівникові апарату райдержадміністрації. 

Запроваджено звітування начальника загального відділу апарату на 
апаратній нараді кожного останнього понеділка місяця про стан виконавської  
дисципліни у структурних підрозділах райдержадміністрації. 

Проводяться комплексні та цільові перевірки стану виконання завдань у 
структурних підрозділах райдержадміністрації, виконавчих комітетах міської та 
сільських рад з подальшим заслуховуванням звітів виконавців на колегіях 
Буринської районної державної адміністрації та розширених апаратних нарадах 
при голові.  

Райдержадміністрацією продовжується практика проведення «Дня 
райдержадміністрації» та «Дня контролю». 
 

Реєстрація контрольних документів органів влади вищого рівня, 
розпоряджень та доручень голови Сумської обласної державної адміністрації 
службової кореспонденції в Конотопській районній державній адміністрації 
здійснюється в журналі вхідної кореспонденції головним спеціалістом з питань 
контролю. Доведення змісту документа та поставленого завдання до 



безпосередніх виконавців здійснюється загальним відділом шляхом 
проставляння підпису та дати ознайомлення в журналі вхідної кореспонденції. 

На кожен документ, що підлягає контролю  виготовляється реєстраційно–
контрольна картка, з зазначенням контрольних пунктів та строків. 

Крім того, існує практика проведення щомісячного аналізу стану 
виконання структурними підрозділами райдержадміністрації, селищною та 
сільськими радами розпорядчих документів та інформування керівництва 
райдержадміністрації про порушення виконавської дисципліни. 

 
У Кролевецькій районній державній адміністрації ведеться 

контрольна картотека розпоряджень та доручень голів Сумської обласної та 
Кролевецької районної державних адміністрацій в електронному вигляді. 

Відділом щоденно ведеться в локальній комп"ютерній мережі 
райдержадміністрації папка «Контроль заступники» та «Реєстр документів, 
виконаних з порушенням термінів», де перший заступник голови та керівник 
апарату мають змогу відслідковувати стан виконання розпорядчих документів 
голів Сумської обласної та Кролевецької районної державних адміністрацій 
відповідальними особами. 

 
Дієвим заходом контролю за виконанням розпорядчих документів у 

Липоводолинській районній державній адміністрації є щомісячний розгляд 
питань на засіданні колегії райдержадміністрації.  

Це дає додаткові можливості щодо оцінювання роботи керівників усіх 
ланок, їхніх професійних здібностей, готовності розвивати цікаві ідеї, виявляти 
ініціативу у вирішенні поставлених завдань, якісне і своєчасне їх виконання,  
уміння захищати власну думку. 

Особливою категорією документів є розпорядження голови 
облдержадміністрації. Через них трансформується виконання указів та 
доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів, директивних 
документів органів влади вищого рівня. У більшості випадків до вхідних 
документів з довгостроковим терміном виконання відносяться розпорядження 
голови облдержадміністрації, якими погоджені щорічні або довгострокові 
програми розвитку у певній сфері діяльності, а також заходи щодо виконання 
таких програм. Щомісячно ведеться моніторинг реагування 
райдержадміністрацією на розпорядження голови облдержадміністрації. Аналіз 
показує, що, в основному, всі відповідальні виконавці структурних підрозділів 
оперативно реагують на дану категорію документів, беруть на контроль 
виконання поставлених в них завдань та заходів. Структурні підрозділи, на які 
покладена координація роботи з відповідних галузевих завдань, здійснюють 
конкретні заходи щодо їх виконання . 

У райдержадміністрації забезпечено доведення документів до виконавців 
засобами електронного зв’язку (електронною поштою): щомісячні плани-
графіки, документи органів влади вищого рівня, та документи 
райдержадміністрації надсилаються до виконавців електронною поштою, що в 
свою чергу пришвидшує ефективність виконання документів. 



У райдержадміністрації забезпечується системний контроль за 
виконанням документів органів влади усіх рівнів, при цьому виконавці несуть 
особисту відповідальність за якість та змістовність інформацій. 

 
З метою надання ефективної методичної та практичної допомоги у 

Лебединській районній державній адміністрації проводяться «Дні 
контролю» у виконавчих комітетах сільських рад. При проведенні «Днів 
контролю», за погодженням з головою райдержадміністрації, сектором 
контролю апарату утворюються робочі групи, до складу яких входять секретарі 
виконавчих комітетів сільських рад, працівники структурних підрозділів 
районної державної адміністрації, що дає змогу завідувачу сектору контролю 
при перевірці проводити кущові міні-семінари з секретарями виконкомів 
сільських рад та працівниками управлінь та відділів районної державної 
адміністрації. 

У ході таких семінарів слухачі діляться практичним досвідом роботи та 
беруть активну участь в обговоренні проблемних питань. 

У райдержадміністрації запроваджено, за матеріалами тематичних 
перевірок, заслуховування звітів сільських голів на нараді при голові 
Лебединської районної державної адміністрації про хід виконання окремих 
розпорядчих документів. 
 

Забезпечення систематичного та дієвого контролю в Недригайлівській 
районній державній адміністрації здійснюється в плановому порядку. Аналіз 
виконання завдань, визначених у розпорядчих документах, щовівторка 
розглядаються на апаратних нарадах при голові райдержадміністрації та 
заслуховуються звіти керівників про виконання доручень, даних головою 
райдержадміністрації на попередніх апаратних нарадах. Така практика  
забезпечує виконання поставлених завдань та удосконалює систему контролю. 
Позитивом в роботі з розпорядчими документами є забезпечення якісного їх 
виконання.  

 
На основі постійного відслідковування ходу реалізації вимог документів 

органів влади вищого рівня та власних розпорядчих документів Охтирською 
районною державною адміністрацією проводиться аналіз причин, що 
породжують порушення при виконанні контрольних документів, оперативно 
вживаються попереджувальні заходи щодо унеможливлення невиконання, 
неповного чи несвоєчасного виконання завдань та адекватні заходи стосовно 
поліпшення стану виконавської дисципліни. 

Покращенню стану виконавської дисципліни на місцях сприяло 
підвищення кваліфікації відповідальних посадових осіб, комп'ютеризація їх 
робочих місць. 

 
З метою підвищення рівня виконавської дисципліни відділом 

документообігу та контролю апарату Путивльської районної державної 
адміністрації запроваджено обов′язкове заслуховування на кожній апаратній 



нараді голови адміністрації питань стану виконавської дисципліни та ходу 
виконання розпорядчих документів голів обласної та районної державних 
адміністрацій. Начальник відділу документообігу та контролю здійснює аналіз 
виконання доручень голови, наданих на апаратній нараді, та перед кожною 
черговою апаратною нарадою надає цей аналіз голові. Також, окрім загальної 
реєстраційно-контрольної картотеки, ведеться окрема контрольна картотека для 
листів та розпорядчих документів з контрольними термінами виконання з 
розбивкою по місяцях.  

 
Дотримання виконавської  дисципліни, організація виконання документів 

та здійснення контролю за ними є одним з пріоритетних завдань у Роменській 
районній державній адміністрації і носить системний, цілеспрямований 
характер.  

З метою підвищення стану виконавської дисципліни щорічно в листопаді 
місяці згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. 
№ 522 «Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності 
здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, 
визначених актами України, постановами Верховної Ради України, актами і 
дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України», проводиться 
оцінка ефективності здійснення структурними підрозділами Роменської 
районної державної адміністрації контролю за виконанням завдань, визначених 
документами органів влади вищого рівня. 
 

У Середино-Будській районній державній адміністрації особлива 
увага приділяється створенню контрольних справ окремо по кожному типу 
документів. Якщо стосовно одного завдання на контролі перебувають декілька 
документів, то вони об’єднуються в окремий блок і контролюються узгоджено, 
однак контрольна справа заводиться на кожен документ окремо. Контрольна 
справа на розпорядження і доручення голови адміністрації містить копію 
розпорядження (доручення), копії інформацій (проміжні та підсумкові) за 
підписом заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника 
апарату на адресу голови адміністрації щодо виконання зазначених у документі 
завдань, матеріали перевірок, нарад, у разі потреби – заходи, аналітично-звітні 
й статистичні дані тощо. Контрольна справа на документи органів влади 
вищого рівня та центральних органів виконавчої влади містить копію 
документа з резолюцією голови адміністрації, копію інформації з другого 
екземпляра оригіналу (з візами відповідальних за виконання та безпосередніх 
виконавців) за підписом голови адміністрації на адресу органу влади вищого 
рівня (центрального органу виконавчої влади) щодо виконання зазначених у 
документі завдань, матеріали перевірок, аналітично-звітні, статистичні дані 
тощо. Якщо на виконання видано власний розпорядчий документ, то в графі 
«відмітки про виконання» вказується його дата і номер, а сам документ 
контролюється узгоджено з документом органу влади вищого рівня, 
центрального органу виконавчої влади. 



Сумською районною державною адміністрацією проводиться робота 
щодо удосконалення стану виконавської дисципліни шляхом розгляду 
зазначеного питання на колегії та щотижня на апаратних нарадах при голові 
адміністрації; щомісячного нагадування щодо термінів звітування на документи 
та проведення щокварталу навчання з відповідальними за організацію 
контролю у структурних підрозділах райдержадміністрації, секретарів 
сільських, селищних рад району. 
 

З метою недопущення порушень термінів виконання документів в 
Тростянецькій районній державній адміністрації щотижнево готуються в 
електронному вигляді плани графіки документів, які перебувають на контролі. 
В усіх структурних підрозділах райдержадміністрації використовується 
автоматизована система діловодства, встановлена обласна програма «Картка». 

 
З метою підвищення рівня виконавської дисципліни в Шосткинській 

районній державній адміністрації складаються окремі плани-графіки для 
голови адміністрації, заступника голови адміністрації та керівника апарату. 
Виконання цих планів-графіків контролюється щотижня на апаратних нарадах. 
Крім того, для покращення стану виконавської дисципліни у виконавчих 
комітетах селищної, сільських рад, проводяться виїзні семінари-навчання на 
базі тих рад, де робота з розпорядчими документами, за результатами 
перевірок, визнана ефективною. 

 
У цілому аналіз роботи з організації та виконання вимог документів усіх 

рівнів влади, незважаючи на збільшення документообігу, свідчить про 
позитивні зрушення в удосконаленні форм і методів організації контролю за їх 
виконанням і зміну підходів до оцінки рівня виконавської дисципліни, суттєве 
підвищення вимогливості до безпосередніх виконавців за своєчасну та якісну 
реалізацію встановлених завдань. При цьому значно посилено вимоги до 
персональної відповідальності посадових осіб адміністрації за стан справ на 
доручених ділянках роботи і результативність реалізації державної політики у 
відповідних галузях. 

Такі форми і методи  роботи у світлі сьогоднішніх вимог Уряду мають 
відповідні важелі впливу на вирішення поставлених завдань. 



Перевірка виконання стосується завжди головного в контролі - 
встановлення реального стану справ, передбачає отримання інформації, 
обстеження на місці, тобто там, де практично виконується рішення. 

У збірнику представлена інформація щодо результатів здійснення 
фактичного контролю та аналіз стану виконання завдань, визначених 
директивними документами під час проведення перевірок районних державних 
адміністрацій у 2018 році. 

 
Буринська районна державна адміністрація 

1. На виконання пунктів 1.3, 1.4 протоколу № 32 від 28.08.2017 щодо 
придбання та встановлення систем відеоспостереження у рамках проекту 
«Безпечне місто» у місті Буринь встановлено 10 камер відеоспостереження (1 – 
на будівлі райдержадміністрації). Усі камери виведені до відеоархіватору 
чергової частини Буринського відділення поліції Конотопського відділу 
Головного управління національної поліції у Сумській області. 

2. На виконання п. 1.2 протоколу № 2 від 15.01.2018 для поповнення 
районного матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій райдержадміністрацією придбано паливно-мастильні 
матеріали, 4 термоси харчові, 3 бензинові генератори, електрозварювальний 
інвектор, бензопилу, інструменти, 2 намети брезентові, 2 печі опалювальні типу 
«буржуйка», 30 спальних мішків та карематів. 

 

 

 



Глухівська районна державна адміністрація 
1. На виконання п.3 протокольного доручення заступника Міністра 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України Парцхаладзе Л.Р. від 04.04.2017 та розпорядження голови Сумської 
обласної державної адміністрації від 13.02.2017 № 78-ОД «Про забезпечення 
безперешкодного доступу людей з інвалідністю та маломобільних груп 
населення до об’єктів житла, соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури на території області» Глухівською районною державною 
адміністрацією були здійснені заходи щодо розроблення проектно-кошторисної 
документації по приведенню будівель Глухівської райдержадміністрації, 
Глухівської районної ради, відділу освіти та управління соціального захисту 
населення Глухівської райдержадміністрації до вимог ДБН Б.2.2-17-2006 
«Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» на що 
було виділено з районного бюджету 24,24 тис. гривень. 

Станом на 01.09.2018 на території Глухівського району облаштовано 
пандусами 117 об’єктів соціальної та житлової інфраструктури. 

Міськрайонний центр зайнятості та управління Пенсійного фонду 
обладнані пандусами для доступу маломобільних групп населення у 
відповідності до державних будівельних норм. Також в даних будівлях всі 
надписи дублюються табличками зі шрифтом Брайля. 

 

 
 

 
Одночасно з цим в Глухівській райдержадміністрації проводиться робота 

по виготовленню таких табличок для приміщень райдержадміністрації, 
Глухівської районної ради, управління соціального захисту населення, 
архівного відділу та центру надання адміністративних послуг на що планується 
витратити (відповідно до договорів про надання послуг з виготовлення 
вищезазначених табличок) близько 1,202 тис. гривень. 



2. Відповідно до Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік щодо 
запровадження дієвого механізму габаритно-вагового контролю (п.215) та на 
виконання доручення голови Сумської облдержадміністрації від 22.12.2017 
№10-ОД «Про організацію вагового контролю на автомобільних дорогах 
загального користування Сумської області» в Глухівському районі 
облаштовано два майданчики для здійснення системного вагового контролю, 
зокрема на автодорогах: 

1)  Р-65 «Миколаївка» - Глухів КПП «Катеринівка» км 137+70 (заправна 
станція); 

2)  Р-44 Суми-Путивль-Глухів км 137+500 (Глухів ДАІ), облаштовано за 
кошти районного бюджету, використано 60,0 тис. гривень. 

Необхідно також відзначити співпрацю з цього питання керівництва 
райдержадміністрації з територіальними підрозділами ЦОВВ в районі. Так, з 
організації роботи великовагового комплексу проведені наради при першому 
заступникові голови Глухівської райдержадміністрації із представниками 
Укртрансбезпеки, Глухівського відділу поліції та Глухівської філії ДЕД. 

Як результат, пересувний великоваговий комплекс на території району 
офіційно працює з 03.05.2018.  

 
 
За час роботи проведено 917 зважувань, складено 15 протоколів на 

загальну суму 1654,64 євро. 
3. Про реалізацію Концепції Нової української школи. 

Районною владою були залучені всі ресурси, щоб класні кімнати першого 
класу були обладнані відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа»: 
були сучасними та максимально наближеними до дитини.  

 



До створення сучасного освітнього простору в Баницькому навчально-
виховному комплексі для  першокласників були залучені кошти державного та 
районного бюджетів на загальну суму 213 тис.грн., субвенції Уздицької 
сільської ради – 20 тис. грн. На ремонт класної кімнати залучено 25 тис. грн. 
ТОВ «Глухів – Агроінвест»,  депутатські кошти, кошти ДП «Глухівський 
кар’єр кварцитів». 

Загалом у всіх закладах загальної середньої освіти району здійснені 
ремонтні роботи, які проводилися за сприяння аграрних та промислових 
підприємств, що працюють на території району.  

Для всіх перших класів стовідсотково закуплено одномісні учнівські 
парти, вчительські столи, аудиторні дошки, килими. Придбано тримісні шафи 
для одягу, шафи-стінки, фліп-чарти. 
 У повному обсязі забезпечені всі 13 класних кімнат мультимедійними 
комплексами у складі інтерактивної дошки та проектора, ноутбуками, 
принтерами. 

Триває процедура по закупівлі нетбуків для майбутніх першокласників.   
4. Оцінка виконання завдань з питань проведення реформ у медичній 

галузі. 
У Глухівському районі в 2018 році були вжиті заходи щодо автономізації 

Центру первинної медико-санітарної допомоги та організації підписання 
декларацій про вибір лікаря, що надає первинну медичну допомогу. 20.06.2018 
прийняте рішення Глухівської районної ради «Про створення комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Глухівського району» Глухівської районної ради», яке набуло чинності з 
08.07.2018.  

 

  
 

15.08.2018 підписано угоду з Національною службою здоров’я України 
про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. 
Наказом МОЗ України від 23.08.2018 № 1536 прийнято рішення про отримання 
закладом ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної 
практики. 



Усі робочі місця лікарів забезпечені комп’ютерною технікою. Усі 
комп’ютери підключені до не менше 10 Мб/с. 

Лише у 2018 році придбано 5 комп’ютерів та багатофункціональних 
пристроїв на суму 77,5 тис. грн. Розпочато процедуру закупівель комп’ютерної 
техніки для фельдшерсько-акушерських пунктів на загальну суму 98,0 тис. грн. 

З початку року придбано медичне обладнання на суму 67,0 тис. гривень 
для приведення підрозділів закладу у відповідність до табелю матеріально-
технічного оснащення.  

Забезпечується підписання декларацій з пацієнтами. У системї Е-Неаlth 
зареєстровано 10 лікарів. Станом на 31.08.2018 укладено 9071 декларацію, що 
становить 70,5% від загальної чисельності населення, що обслуговується 
закладом (по області – 30%). 

5. Виконання завдань з питань профілактики правопорушень та 
запобігання злочинності. 

Відповідно до пункту 2 статті 25 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» місцева державна адміністрація забезпечує здійснення  заходів  
щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі 
злочинністю. 

З метою забезпечення публічної безпеки на території району на контролі 
керівництва райдержадміністрації знаходиться питання щодо придбання та 
встановлення камер відеоспостереження. 

Станом на 01.09.2018 фактично в Глухівському районі встановлені 
37 камер відеоспостереження біля будинків культури, сільських рад, у місцях 
масового скупчення людей та охоплюють проїжджу частину населених пунктів. 

 
Камери були придбані та встановлені за кошти районного бюджету – 75,0 

тис. гривень та за кошти місцевих бюджетів сільських рад – 177,2 тис. грн. 
Проводиться постійне спостереження відповідальними працівниками, що 
сприяє ефективному реагуванню на протиправні дії. 

У 2018 році планується встановлення 14 камер відеоспостереження за 
кошти сільських рад.  

 
 



Лебединська районна державна адміністрація 
1. На виконання п. 215 Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 
2018 р. № 244-р щодо попередження руйнування автомобільних доріг 
передбачено запровадження дієвого механізму габаритно-вагового контролю. 

Лебединською райдержадміністрацію спільно з 
працівниками управління Укртрансбезпеки у 
Сумській області та представниками служби 
автомобільних доріг у Сумській області для 
здійснення вагового контролю на автодорозі Т-19-09 
«Суми-Лебедин», 47 км, рішенням чотирнадцятої сесії 
районної ради від 19.07.2017 виділені кошти з 
районного бюджету (субвенція з районного бюджету 
Лебединського району Службі автомобільних доріг у 
Сумській області) в сумі 143,485 тис.грн. для 
облаштування майданчика під ваговий комплекс на 
території Лебединського району. 

 
 
 

2. Відповідно до пункту 2 статті 25 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» місцева державна адміністрація забезпечує  здійснення  
заходів  щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі 
злочинністю. 

З метою забезпечення публічної безпеки на території району на контролі 
керівництва Лебединської районної державної адміністрації знаходиться 
питання щодо придбання та встановлення камер відеоспостереження.  

Станом на 01.08.2018 фактично в Лебединському районі встановлені 9 
камер відеоспостереження біля магазинів приватних підприємців та 
сільськогосподарських підприємств району, які охоплюють проїжджу частину 
населених пунктів, а саме: Будильської сільської ради (ПП «Музгін» 1 камера, 
ПП «Маслак» 1 камера); Ворожбянської сільської ради (ТОВ 
«Ворожбалатінвест» 2 камери); Михайлівської сільської ради (ПП 
«Трохимчук» 1 камера, ПП «Зеленський» 1 камера, ПАТ «Племзавод 
Михайлівка» 2 камери); Штепівської сільської ради (ПП «Кабанець» - 1 
камера). За домовленістю із керівниками даних підприємств забезпечено 
доступ працівникам поліції до інформації зафіксованої камерами відео 
спостереження. 

 
 



3. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
23 березня 2018 року № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій 
щодо організації освітнього простору Нової української школи» у закладах 
загальної середньої освіти проведено ремонтні роботи та оформлення класних 
кімнат. У Пристайлівському, Гринцівському, Рябушківському, Будильському, 
М.Бобрицькому, Михайлівській, Межиріцькій ЗОШ І-ІІІст. замінено меблі для 
учнів і для вчителя, придбано  шафи книжкові відкриті. 

За кошти субвенцій, наданих сільськими радами, придбано у 
Рябушківський, Будильський, Павленківський, М.Бобрицький НВК та 
Михайлівську ЗОШ І-ІІІ ст. обладнання для ігрової, навчальної зони на суму 
250,0 тис. грн. 

 

  

  
 
У кожному першому класі облаштовано робоче місце вчителя, яке включає  

ноутбук, мультимедійну дошку, сканер, принтер, ламінатор, створені навчальні 
осередки для читання та письма, природознавства, математики, мистецтва. 
Відділом освіти закуплено планшети-трансформери для учнів у кількості 130 шт. 
на суму 904,8 тис. грн. Придбано засоби навчання для першого класу на суму 
371,714 тис. грн. відповідно до орієнтованого переліку засобів навчання в 
початковій школі, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 13.07.2017 № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції 
Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня. 

4. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 липня 
2017 р. № 484-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій» Лебединському району 



було виділено кошти у сумі 7000,000 тис. гривень, які були використані на 
реконструкцію та введення в експлуатацію футбольних полів з штучним 
покриттям на території п’яти населених пунктів Лебединського району з 
кошторисною вартістю проекту 7000,000 тис. гривень з наявністю проектної 
документації та експертного звіту по проекту: Будильська сільська рада 
вул. Шкільна, 58 (Будильський НВК); Ворожбянська сільська рада 
вул. Сумська,1 (Ворожбянський НВК), Василівська сільська рада вул. Широка, 8 
(Василівська НВК; Голубівська сільська рада вул.Шкільна, 2а (Голубівська 
ЗОШ); Михайлівська сільська рада вул. Трихліб, 14(Михайлівсьий НВК). Усі 
спортивні майданчики розпочали працювати з 1 червня 2018 року. 

 

 
 
5. Забезпечується виконання п.3 протокольного доручення заступника 

Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України Парцхаладзе Л.Р. від 04.04.2017 з питання забезпечення 
безбарьерним доступом осіб з обмеженими фізичними можливостями до 
приміщень місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, а 
також до інших установ.  
 

  Ми 
 



6. У районі вжито заходів для максимального забезпечення організації 
підписання декларацій відповідно до вимог Наказу Міністерства охорони 
здоров’я України від 19.03.2018 № 503 «Про затвердження Порядку вибору 
лікаря, який надає первинну медичну допомогу». Станом на 01.08.2018 в районі 
підписано 11514 (25.6%) декларацій (по області  - 22%).  

  
 
Робочі місця лікарів укомплектовані на 68% (17 робочих місць) згідно 

Примірного табелю матеріально-технічного оснащення закладів охорони 
здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну медичну 
допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
26.01.2018 №  48. 

Станом на 01.08.2018 комп’ютерним обладнанням первинна ланка 
забезпечена на 79%.  

 
Ямпільська районна державна адміністрація 

На виконання протокольного доручення № 22 за результатами апаратної 
наради при голові Сумської обласної державної адміністрації від 19 червня 
2017 року, райдержадміністрацією питання про придбання та встановлення 
камер відеоспостереження розглянуто на семінарах з селищними та сільськими 
головами 19 квітня та 19 липня 2017 року, а також 10 травня 2017 року 
надіслані відповідні листи до міської, селищних та сільських рад з метою 
розгляду питання на сесіях органів місцевого самоврядування. 

Як результат, у другому півріччі 2017 року придбано та встановлено 
камери відеоспостереження за рахунок Свеської селищної ради на суму 
24,4 тис. гривень. Встановлено три камери відеоспостереження в смт. Свеса, а 
саме: одну біля автобусної зупинки на вулиці Грушевського, 27 та дві біля 
будинку комунального закладу «Палац культури і спорту зі спортивною залою 
та бібліотекою Свеської селищної ради» на вулиці Центральна, 6, які 
поставлені на баланс Свеської селищної ради. 
 У 2018 році Дружбівською міською радою придбано камери 
відеоспостереження на суму 21,0 тис. гривень. Встановлення трьох камер 
відеоспостереження планується на Привокзальній площі, на вулиці Заводська 
(у районі мосту), на вулиці Сергія Гнібеди, 3. 

Камери відеоспостереження, які були придбані  Ямпільською селищною 
радою на загальну суму 34,0 тис. гривень розміщенні на будинку 52 



(центральна площа, вул. Спасо-Преображенська); в ДНЗ ясла-садок «Малятко» 
на вул. Соборна,2; на фасаді приміщення адмінбудівлі (вул.Шкільна,4). 

На виконання доручення голови Сумської облдержадміністрації від 
22.12.2017 № 10-ОД «Про організацію вагового контролю на автомобільних 
дорогах загального користування Сумської області» в Ямпільському районі на 
автомобільній дорозі загального користування Т-1915 «Середина-Буда»-
Ямпіль-Береза облаштовано майданчик для пересувного вагового комплексу за 
адресою: смт Ямпіль, вул. Соборна, поблизу будинку №11. Кошти виділено з 
районного бюджету в сумі 80,6 тис.гривень. 

Управлінню Укртрансбезпеки у Сумській області надані пропозиції щодо 
організації проведення вагового контролю в Ямпільському районі. 

 

Ямпіль, ваговий комплекс 
 
 
 
 
 
 
 

Контроль - один з найважливіших і обов'язкових засобів за допомогою 
якого забезпечується вирішення поставлених завдань державного, 
господарського та соціально-культурного розвитку. Ефективний та 
систематичний контроль забезпечує єдність між прийняттям рішення та його 
виконанням, реалізуючи принцип зворотного зв'язку та можливість 
оперативного втручання в ситуацію, а, особливо, попередження можливих 
негативних наслідків. Шляхом контролю можна не лише коригувати 
управлінську діяльність, а й передбачати перспективи подальшого розвитку та 
досягнення конкретного результату. 



Перелік нормативно-правових актів, що регулює діяльність 
підрозділу контролю 

 1. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 
року № 586-ХІV. 
 2.  Закон України «Про статус народного депутата України» від 17 
листопада 1992 року № 2790-ХІІ. 
 3. Закон України «Про комітети Верховної Ради України» від 4 квітня 
1995 року №116/95-ВР. 
 4. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 
року № 93-IV. 
 5.  Указ Президента України від 19.02.2002 № 155/2002 «Про порядок 
організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і 
доручень Президента України (у редакції Указу від 26 липня 2005 року 
№ 1132/2005). 
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2004 р. N 630 
«Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо 
її зміцнення». 
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. № 522 
«Про затвердження Методики 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». 
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2263 
«Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації». 
 9. Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 
08.09.2015 № 423-ОД «Про затвердження Регламенту Сумської обласної 
державної адміністрації». 
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 
«Деякі питання документування управлінської діяльності». 
 11. 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». 
 12. Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 
22.05.2018 № 310-ОД «Про Інструкцію з діловодства в Сумській обласній 
державній адміністрації». 
 
 
 
 
 
 
 



 


	Лише у 2018 році придбано 5 комп’ютерів та багатофункціональних пристроїв на суму 77,5 тис. грн. Розпочато процедуру закупівель комп’ютерної техніки для фельдшерсько-акушерських пунктів на загальну суму 98,0 тис. грн.

