
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ    
 

Зачепилівка 

 

04.05.2020 року                                      № 72 

  

Про визначення відповідальних осіб  

відділу освіти, культури, молоді та 

спорту районної державної 

адміністрації за організацію 

контролю з питань здійснення 

делегованих повноважень органів 

виконавчої влади 

 

З метою організації контролю за здійсненням органами місцевого 

самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади, 

відповідно до частини четвертої статті 143 Конституції України, статей 6, 28, 

35, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 76 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку контролю за 

здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 

органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 09 березня 1999 року № 339 (зі змінами), розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 21 серпня 2014 року № 440 «Про 

затвердження Порядку проведення Харківською обласною державною 

адміністрацією перевірок стану здійснення органами місцевого 

самоврядування Харківської області делегованих повноважень органів 

виконавчої влади», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у 

Харківській області 11 вересня 2014 року за № 12/145, розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 06 вересня 2016 року № 387 «Про 

організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування 

району делегованих повноважень органів виконавчої влади», розпорядження 

голови районної державної адміністрації від 27 квітня 2020 року № 71 «Про 

організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування 

району делегованих повноважень органів виконавчої влади», наказую: 

 

1. Визначити відповідальних осіб відділу освіти, культури, молоді 

та спорту районної державної адміністрації за організацію контролю з питань 

здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади: 

По галузі «Освіта» - завідувач районного методичного кабінету 

БЄЛЯЄВА  Антоніна Іванівна; 



По галузі «Культура» – головний спеціаліст з питань культури відділу 

освіти, культури, молоді та спорту ВАРКЕНТІН Ірина Василівна; 

По галузі «Фізична культура та спорт» – головний спеціаліст відділу 

освіти, культури, молоді та спорту ТУМА Лілія Петрівна. 

2. Відповідальним особам: 

2.1. Щомісяця здійснювати аналіз актів виконкомів селищної та 

сільських рад, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень 

органів виконавчої влади, в межах компетенції. 

2.2. Інформувати районну державну адміністрацію через відділ 

організаційної та інформаційної діяльності, документообігу та контролю 

апарату районної державної адміністрації про результати контролю за 

здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 

органів виконавчої влади один раз на півріччя до 10 числа місяця, що настає 

за звітним періодом. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного 

спеціаліста відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної 

адміністрації Лілію ТУМУ. 

 

   

Начальник відділу освіти ,  

культури, молоді та спорту                      Світлана ПАШКОВА  
 

 


