
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГО ЛО В И   О Б ЛА С Н О Ї  Д Е Р ЖА В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 

24.12.2019   м. Дніпро   № Р-738/0/3-19 

 

⌐                         ¬      
Про внесення змін до 

розпорядження голови  

облдержадміністрації  

від 28 січня 2013 року 

№ Р-45/0/3-13 

 

 

 

 

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 973  

“Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, з метою 

приведення нормативних актів у відповідність до вимог чинного законодавства 

України: 

 

Внести до розпорядження голови облдержадміністрації  від 28 січня            

2013 року № Р-45/0/3-13 “Про затвердження Положення про УПРАВЛІННЯ 

ДІЛОВОДСТВА І КОНТРОЛЮ АПАРАТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ” (зі змінами) зміни, що додаються.  
 

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки 

голови облдержадміністрації                                                         М.В.СКРИПНІК 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження голови  

облдержадміністрації  

24.12.2019 № Р-738/0/3-19 

 

 
ЗМІНИ,  

що вносяться до розпорядження голови облдержадміністрації  
від 28 січня 2013 року № Р-45/0/3-13 “Про затвердження Положення  

про УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОДСТВА І КОНТРОЛЮ АПАРАТУ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ” 

(зі змінами) 
 

Внести до Положення про УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОДСТВА І 

КОНТРОЛЮ АПАРАТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ, затвердженого розпорядженням голови облдерж-

адміністрації  від 28 січня 2013 року № Р-45/0/3-13, (далі – Положення)                  

такі зміни: 

 

1. У пункті 2 Положення слова “Верховної Ради України” виключити. 

 

2.  У пункті 5 Положення: 

 

1) у підпункті 1): 

 

в абзаці сьомому слова “управлінням організаційної роботи” замінити 

словами “управлінням організаційної роботи та взаємодії з громадськістю;”; 
 

абзац восьмий викласти у такій редакції: 
 
“направлення за визначенням юридичного департаменту облдерж-

адміністрації розпоряджень голови облдержадміністрації на державну 
реєстрацію до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Дніпро);”; 

 
доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту: 
 
“оприлюднення інформації у формі відкритих даних на веб-сайті 

облдержадміністрації та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних у 
межах повноважень;”; 

 

2) у підпункті 3): 
 

абзац шостий викласти у такій редакції: 
“діловодний контроль за виконанням документів у структурних 

підрозділах обласної державної адміністрації;”; 



доповнити абзацом сьомим такого змісту: 
 
“координацію заходів  щодо забезпечення контролю за виконанням  

актів та доручень Президента України,  Кабінету Міністрів  України  
та  методичне  керівництво  діяльністю  структурного  підрозділу 
(уповноваженої особи) з контролю   районних державних адміністрацій;”. 

 
 

 
 

Начальник управління 

діловодства і контролю апарату  

облдержадміністрації                                                                                І.Г.СЕНЬ  

 
 

 

 

 

Продовження додатка 


