
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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П О С Т А Н О В А 

 

 25 квітня 2018р.                                                                                          №2/7 
 

 

Про стан виконавської дисципліни та 

організації контролю за виконанням актів 

Президента України, Кабінету Міністрів 

України, розпоряджень, доручень голови 

облдержадміністрації, наказів та доручень 

управління культури і мистецтв облдерж-

адміністрації у першому кварталі 2018 року 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію старшого інспектора управління 

культури і мистецтв облдержадміністрації Іскандарової Н.С. про стан виконання 

розпорядження голови облдержадміністрації від 16 лютого 2010 року №68 «Про 

додаткові заходи з організації контролю за виконанням актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України, інших документів Уряду та центральних органів виконавчої 

влади», розпоряджень голови облдержадміністрації, реагування на звернення комітетів 

Верховної Ради України у першому кварталі 2018 р. колегія відзначає. 

Протягом першого кварталу 2018 року на виконання документів центральних 

органів виконавчої влади, Адміністрації Президента України, Кабінету міністрів 

України, Міністерства культури України, облдержадміністрації, обласної Ради та 

структурних підрозділів облдержадміністрації від обласного управління культури і 

мистецтв вимагалось 62 інформації, фактично надіслано – 83, різницю складають 

документи подані відповідно до телефонограм та факсограм. На їх виконання у 

першому кварталі 2018 року управлінням підготовлено інформації Верховній Раді 

України (2), Секретаріату Кабінету Міністрів України (1), Міністерству культури 

України (10), Міністерству фінансів України (1), народним депутатам України (2), 

обласній державній адміністрації (1). 

На виконання  ОДА 823/03-21 від 31.01.2018. Протокольне рішення Кабінет 

Міністрів України № 40230/30/1-16 від 26.01.2018 Протокольне рішення 

Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів з відзначення 100-річчя 

подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам'яті її учасників. 

Контроль до 12.02.2018. Не надіслали інформацію Департамент культури Вінницької 

міської ради. 

На виконання ОДА 2741/03-07 від 14.04.2014. Лист  Першого заступника міністра 

КМУ О.Паракуди від 11.04.2014. №4427/0/2-14 щодо виконання п. 4 ст. 1 УПУ №717 від 

30.12.2013. «Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в 

Україні» питання  паспортизації нерухомих об’єктів нерухомих спадщини. Контроль до 

25.12.2017. Не надіслали інформацію Департамент культури Вінницької міської 

ради. 
На виконання ОДА №1929/03-07 від 14.03.2016. Лист першого заступника 

Керівника СКМУ від 09.03.2012. №34184/67/1-11 про внесення пропозицій щодо 

оптимізації державного управління сферою охорони культурної спадщини та 

культурних цінностей (збереження національних культурних цінностей)  Контроль – 

25.03.2018. Не надіслали інформацію Департамент культури Вінницької міської 

ради. 



 На виконання наказу управління культури і мистецтв облдержадміністрації 

№163 від 29.12.2017 р. Про стан виконавської дисципліни та організації контролю за 

виконанням актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень, 

доручень голови блдержадміністрації, наказів та доручень управління культури і 

мистецтв облдерждміністрації у четвертому кварталі 2017 року. Контроль до 

11.01.2018. 

Не надіслали інформацію Департамент культури Вінницької міської ради. 

 Враховуючи вищезазначене, колегія управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Інформацію старшого інспектора управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації Іскандарової Н.С. щодо стану виконавської дисципліни та 

організації контролю за виконанням актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації, наказів та доручень 

управління культури і мистецтв облдержадміністрації у першому кварталі 2018 р. взяти 

до відома. 

2. Директору Департаменту культури Вінницької міської ради: вказати на 

недостатню роботу з організації контролю за виконанням документів вищестоящих 

органів виконавчої влади у першому кварталі 2018 р.  

3. Директору Департаменту культури Вінницької міської ради, начальникам 

управлінь культури і туризму Жмеринської міської ради, мистецької політики і 

ресурсів Могилів-Подільської міської ради, відділів (секторів) культури і туризму 

райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, керівникам закладів 

культури і мистецтв обласного підпорядкування: 

3.1. Посилити роботу з організації контролю за виконанням документів вищестоящих 

органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної 

адміністрації та наказів управління культури і мистецтв облдержадміністрації. 

3.2. Проаналізувати стан виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, наказів Міністерства культури України, розпоряджень, доручень голови 

облдержадміністрації, наказів і доручень начальника управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації та вжити відповідні заходи щодо усунення недоліків. 

3.3. Взяти під особистий контроль якість підготовки документів на виконання актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, 

голови обласної державної адміністрації, доручень і наказів начальника управління 

культури і мистецтв облдержадміністрації. 

3.4. Про виконання постанови поінформувати управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації до 10 травня 2018 року.  

4. Заступнику начальника управління культури і мистецтв облдержадміністрації 

(Троян В.Г.) посилити вимоги до директора Департаменту культури Вінницької міської 

ради, начальників управлінь культури і туризму Жмеринської міської ради, мистецької 

політики і ресурсів Мог.-Подільської міської ради, відділів (секторів) культури і 

туризму райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, керівників 

закладів культури і мистецтв обласного підпорядкування за своєчасне виконання 

документів. 

5. Контроль за виконанням постанови залишаю за собою. 

 

 

Голова колегії, 

начальник управління культури  

і мистецтв облдержадміністрації           С. Городинський 


