
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про проведення оцінки 

ефективності здійснення 

контролю у структурних 

підрозділах райдержадміністрації 

  

Відповідно до статей 2, 25 Закону України "Про місцеві державні 

адміністрації", 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 

законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями 

Президента України та Кабінету Міністрів України" та з метою забезпечення 

високої виконавської дисципліни при виконанні завдань, визначених актами і 

дорученнями Президента України,  документами  органів  влади  вищого  рівня,  

власними документами:  

 

1.Утворити робочу групу з проведення оцінки ефективності здійснення 

структурними підрозділами райдержадміністрації контролю за виконанням 

завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, 

актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, 

розпорядчими документами голів обласної та районної державних 

адміністрацій, у складі згідно з додатком.  

 

2. Робочій групі: 

 

2.1. Провести оцінку ефективності здійснення контролю з 14 по 24 травня 

2014 року та підготувати звіт за результатами проведеної оцінки до 30 травня 

2014 року. 

 

2.2. Оцінку ефективності здійснення контролю провести за показниками 

визначеними Методикою проведення оцінки ефективності здійснення органами 

виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами 

України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями 

Президента України та Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року №522.  

13 травня  2014 року     м. Прилуки         № 184 

  



3. Затвердити графік проведення оцінки ефективності здійснення 

структурними підрозділами райдержадміністрації контролю за виконанням 

завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради  України, 

актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, 

розпорядчими документами голів обласної та районної державних 

адміністрацій (додається) 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  

 

 

Голова районної  

державної адміністрації        І.В. Тютюнник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 



Додаток  

до розпорядження голови  

райдержадміністрації  

13 травня 2014 року № 184 
 

СКЛАД 

робочої групи з проведення оцінки ефективності здійснення структурними 

підрозділами райдержадміністрації контролю за виконанням завдань, 

визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і 

дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, 

розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації  
 

Нікітченко  

Лілія Володимирівна 

- керівник аппарату райдержадміністрації,  

голова робочої групи; 

Хотіна  

Оксана Олексіївна 

- заступник керівника апарату 

райдержадміністрації, начальник відділу 

організаційної роботи апарату 

райдержадміністрації  заступник голови 

робочої групи; 

Бурлаку  

Ірина Володимирівна 

- начальник відділу контролю апарату 

райдержадміністрації, секретар робочої групи; 

Самосюк  

Оксана Іванівна 

- головний спеціаліст відділу контролю 

апарату райдержадміністрації;  

Кизенко  

Тетяна   Анатоліївна 

- начальник відділу загального та по 

забезпеченню доступу до публічної інформації  

апарату облдержадміністрації;  

Онопко  

Віталій Сергійович  

- спеціаліст І категорії відділу загального та по 

забезпеченню доступу до публічної інформації  

апарату райдержадміністрації ; 

Солдатенко  

Галина Андріївна 

- головний спеціаліст відділу юридичної та 

кадрової роботи апарату райдержадміністрації  

 

 

Керівник апарату  

райдержадміністрації     Л.В. Нікітченко 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження голови 

райдержадміністрації  

13 травня 2014 року № 184 

 

Графік проведення оцінки ефективності 

здійснення структурними підрозділами райдержадміністрації контролю за 

виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної 

Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів 

України, розпорядчими документами голів обласної та районної державних 

адміністрацій 

 

Назва структурного підрозділу райдержадміністрації  Дата 
проведення 

оцінки 

Апарат райдержадміністрації  

Відділ організаційної роботи  19.05.2014 

Відділ загальний та по забезпеченню доступу до публічної 

інформації 

19.05.2014 

Відділ контролю 19.05.2014 

Відділ фінансового забезпечення 20.05.2014 

Відділ з питань цивільного захисту, взаємодії з 
правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи 

райдержадміністрації 

20.05.2014 

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій  

з громадськістю 

20.05.2014 

Відділ юридичної та кадрової роботи 20.05.2014 

Структурні підрозділи райдержадміністрації   

Управління агропромислового розвитку 15.05.2014 

Управління соціального захисту населення 14.05.2014 

Фінансове управління  14.05.2014 

Відділ економічного розвитку 14.05.2014 

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства 

15.05.2014 

Відділ освіти 16.05.2014 

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту 15.05.2014 

Відділ культури, туризму і релігій  16.05.2014 

Архівний відділ 16.05.2014 

Служба у справах дітей 16.05.2014 

         

Керівник апарату  

райдержадміністрації     Л.В. Нікітченко 


