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Summary: The article deals with the study of administrative and legal form of subordinate interaction be-

tween local state administrations and local self-government bodies. The author has proven groundlessness of the 

declared scientific statements that the implementation of supervising functions by local administrations as to local 

self-government bodies does not meet the constitutional principle of independence and self-support of local self-

government. It is concluded that control of delegated powers should not be limited only by checking their perfor-

mance but it should provide control of quality, timeliness of performance, etc. 
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Анотація: Стаття присвячена дослідженню адміністративно-правової форми субординаційної 

взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Автором доведено 

необґрунтованість висловлених наукових тверджень, що виконання місцевими державними адміністра-

ціями контролюючої функції щодо органів місцевого самоврядування не відповідає конституційному 

принципу самостійності й незалежності місцевого самоврядування. Аргументовано позицію, що контроль 

за делегованими повноваженнями повинен зводитися не лише до перевірки їх виконання, а повинен пе-

редбачати і контроль якості, своєчасності виконання тощо. 

Ключові слова: органи місцевого самоврядування; місцеві державні адміністрації; нагляд, контроль, 

делегування. 

 

Постановка проблеми. Взаємний розподіл 

повноважень між місцевими державними адмініст-

раціями та органами місцевого самоврядування на-

лежить до найважливіших питань, з успішним вирі-

шенням яких пов’язаний процес децентралізації пу-

блічної влади та, у кінцевому результаті, успішний 

та ефективний розвиток держави і громадянського 

суспільства. При цьому в основі цього співвідно-

шення повноважень, на думку В. Борденюка, по-

винно лежати переконання, що державі не слід пе-

ребирати на себе вирішення тих питань, якими мо-

жуть успішно займатися органи місцевого 

самоврядування [1, с. 320]. 

Цей принцип має конституційне підґрунтя й 

полягає у перерозподілі повноважень місцевих дер-

жавних адміністрацій та органів місцевого само-

врядування. Конституція України проводить 

розподіл повноважень між цими двома системами 

публічної влади наступним чином: 1) власні повно-

важення – в їх межах органи влади діють само-

стійно, 2) делеговані повноваження – їх виконання 

підконтрольне та підзвітне органам, які це делегу-

вання здійснюють. Основна практична проблема 

інституту делегування повноважень полягає у 

тому, що до тих пір, доки не буде чітко встанов-

лено, які повноваження є державними, а які місце-

вими, проблема делегування повноважень буде ак-

туальною. 

Створення в Україні правової держави вимагає 

від влади проведення реальних та ефективних ре-

форм у сферах державного управління та місцевого 

самоврядування. Тому дослідження питання 

адміністративно-правової форми субординаційної 

взаємодії місцевих державних адміністрацій та ор-

ганів місцевого самоврядування є надзвичайно 

важливим для проведення таких реформ. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Різні аспекти інститутів місцевої публічної влади, 

взаємодія їх органів, а також адміністративно-пра-

вові форми субординаційної взаємодії місцевих 

державних адміністрацій та органів місцевого са-

моврядування останніми роками привертають 

увагу багатьох науковців. Зокрема, окреслена про-

блематика висвітлена у працях таких науковців, як: 

О. Ф. Андрейко, В. І. Борденюк, Г. В. Бублик, 

В. Я. Даугуль, І. І. Литвин, П. М. Любченко, 

В. К. Колпаков А. Р. Крусян та інші, які стали осно-

вою для нашого дослідження. 

Виокремлення невирішених раніше частин 

загальної проблеми. Взаємодія місцевих держав-

них адміністрацій та органів місцевого самовряду-

вання набуває насамперед адміністративно-право-

вих форм. Проте важливого значення, особливо у 

реформаційний період, з метою пришвидшення за-

вершення і адміністративної реформи набувають 

неправові форми взаємодії місцевих державних 
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адміністрацій та органів місцевого самовряду-

вання, що також вписується у загальний адміністра-

тивно-правовий механізм взаємодії органів місце-

вої публічної влади. Актуальним є удосконалення 

комунікативних і консультаційних механізмів і 

процедур у процесі взаємодії місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самовряду-

вання. 

Метою статті є дослідити адміністративно-

правові форми субординаційної взаємодії місцевих 

державних адміністрацій та органів місцевого са-

моврядування для подальшого виявлення найбільш 

оптимальної моделі взаємодії цих органів у процесі 

здійснення управління на місцях. 

Виклад основного матеріалу. Зазвичай у 

юридичній літературі вказується, що здійснення 

контролю є функцією управління – як державного, 

так і самоврядного, зміст якого полягає у забезпе-

ченні законності, перевірці фактичного стану ре-

чей; виявленні порушень, зловживань з боку 

підконтрольних суб’єктів, а також причин і умов, 

що породжують ці порушення; вживанні заходів з 

метою недопущення таких порушень і усунення 

причин, що їх спричиняють, а також відновлення 

порушених прав і законних інтересів зацікавлених 

осіб. Іноді контроль розглядають як один із прин-

ципів діяльності державних органів держави або як 

метод державного управління, вважаючи контроль 

певним способом діяльності, вбачаючи за допомо-

гою контролю можливість впливати на поведінку 

будь-якого об’єкта. На думку І. І. Литвина сутністю 

та призначенням контролю є, по-перше, спостере-

ження за діяльністю відповідного підконтроль-

ного об’єкта; по-друге, одержання об’єктивної й 

правдивої інформації про стан законності та дис-

ципліни в ньому; по-третє, вживання заходів щодо 

запобігання й усунення порушень дисципліни та 

недодержання законності; по-четверте, виявлення 

умов і причин, що призводять до порушення вимог 

правових норм; по-п’яте, вживання комплексу за-

ходів для притягнення до відповідальності винних 

у порушенні закону й дисципліни осіб [2, с. 13]. 

Контроль притаманний будь-якій розвинутій 

соціальній системі, його можна спостерігати у 

будь-якому суспільному ладі. Демократизація про-

цесів, яка проходить у всіх сферах нашого суспіль-

ного життя, від переоцінки ролі держави до карди-

нальних змін структури державної влади та еко-

номіки, вносить корективи і в сприйняття 

необхідності контролю як об’єктивного явища, 

необхідної складової подальшого розвитку цих 

процесів [3, с. 49]. 

Характерною рисою контролю як функції дер-

жавного управління є те, що контролюючим уста-

новам надається право втручатися до оперативної 

діяльності підконтрольних, надавати їм вказівки, 

обов’язкові для виконання. Метою ж нагляду є 

тільки вияв та попередження правопорушень, пе-

ревірка відповідності функціонування підконтроль-

них об’єктів чітко встановленим правилам [4]. 

У той же час, на думку О. С. Шморгуна нау-

ковцями та законотворцями не вироблене чітке роз-

межування понять «контроль» та «нагляд». Під час 

реалізації контролю, зазначає В. К. Колпаков, 

суб’єкт контролю виконує перевірку і облік того, як 

контрольований об’єкт справляється з виконанням 

покладених на нього завдань та функцій [5, с. 662]. 

З цим твердженням варто погодитись. Тим паче, що 

Конституція України щодо делегованих повнова-

жень вживає термін «контроль». Так, Конституція 

України частиною 6 ст. 118 визнає місцеві державні 

адміністрації підзвітними і підконтрольними радам 

у частині повноважень, які делеговані їм 

відповідними обласними чи районними радами. А 

у ч. 3 ст. 143 Конституції України зазначено підкон-

трольність органів місцевого самоврядування 

відповідним органам виконавчої влади у питаннях 

виконання ними повноважень органів виконавчої 

влади. 

Звідси висновок – за станом реалізації делего-

ваних повноважень здійснюється контроль. 

Натомість, коли органами місцевого самовряду-

вання виконуватимуться власні, неделеговані пов-

новаження, здійснюється нагляд. Це відповідає 

ключовим тезам Концепції реформування місце-

вого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні, згідно із якими передбачається 

трансформація статусу місцевих держадміністра-

цій, які стануть контрольно-наглядовими органами 

у системі виконавчої влади. Аналогічно і в Концеп-

ції адміністративної реформи передбачалось, що 

діяльність місцевих державних адміністрацій як 

основного органу виконавчої влади на місцевому 

рівні повинна бути спрямована на виконання кон-

трольно-наглядової функції («загальний нагляд», 

«контроль за фінансовою діяльністю органів 

місцевого самоврядування»). Проте, всупереч 

обом Концепціям Законом України «Про місцеві 

державні адміністрації» не передбачено загального 

нагляду за дотриманням Конституції і законодав-

ства України. Статтею 16 Закону зафіксовано право 

місцевих державних адміністрацій «здійснювати на 

відповідних територіях державний контроль». 

Об’єкти державного контролю за Законом є іден-

тичними сферам «контрольно-наглядної діяльності 

державних адміністрацій», указаним в Концепції. 

В цьому контексті не зовсім обґрунтованою є 

позиція І. І. Литвина, що виконання місцевими 

державними адміністраціями контролюючої 

функції щодо органів місцевого самоврядування 

не відповідає конституційному принципу само-

стійності й незалежності місцевого самовряду-

вання. Відтак, І. І. Литвин пропонує змінити Закон 

України «Про місцеві державні адміністрації», 

надавши місцевим органам виконавчої влади 

право проводити щодо органів місцевого самовря-

дування та їх посадових осіб заходи лише нагля-

дового характеру, а право здійснювати «держав-

ний контроль» щодо інших суб’єктів, які розташо-

вуються на відповідній території [2, с. 17]. Подібну 

позицію займає і А. Р. Крусян, яка вважає, що сут-

тєвих відмінностей в змісті категорій «контроль» і 

«нагляд» достатньо для висновку про те, що вико-

нання місцевими державними адміністраціями 

«контролюючої» функції щодо органів місцевого 

самоврядування порушує конституційні принципи 



Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #4(20), 2017  141 

 

самостійності і незалежності місцевого самовряду-

вання. Так, до предмету державного контролю 

відноситься уся оперативна діяльність об’єктів кон-

тролю, спрямована на фактичне виконання законо-

давства, а також результати та доцільність цієї 

діяльності. Однак через те, що практично вся діяль-

ність місцевих органів самоврядування регламен-

тується нормативними актами, то здійснення кон-

тролю у цьому випадку стає рівноцінним 

постійному втручанню в їх діяльність. Таким чи-

ном, самоврядні органи стають залежними від 

місцевих державних адміністрацій і важко в таких 

умовах говорити про їх правову, організаційну і ма-

теріально-фінансову самостійність. У зв’язку з цим 

доказується доцільність правок Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації» з наданням 

права місцевим органам виконавчої влади відносно 

органів і посадовців місцевого самоврядування 

здійснювати заходи наглядового характеру, а не 

контрольного, використовуючи одночасно у Законі 

термін «нагляд» [6, с. 12]. 

Конституція України визначає два види кон-

тролю за виконанням делегованих повноважень – 

залежно від суб’єктів делегування.  

Місцеві державні адміністрації підзвітні і 

підконтрольні радам у частині повноважень, деле-

гованих їм відповідними районними чи обласними 

радами (ч. 6 ст. 118 Конституції України). При 

цьому терміни «підзвітність» та «підконрольність» 

не є тотожними. Останній термін за змістом є шир-

шим, і включає в себе підзвітність. 

В. Борденюк вважає, що у здійсненні делегова-

них повноважень виконавчі органи повинні бути 

підконтрольні також і представницьким органам 

місцевого самоврядування [7, с. 128], з чим загалом 

необхідно погодитись. 

Конституція України (ч. 3 ст. 143) також пе-

редбачає, що органи місцевого самоврядування з 

питань здійснення ними повноважень органів вико-

навчої влади підконтрольні відповідним органам 

виконавчої влади. У розвиток конституційного по-

ложення ч. 2 ст. 76 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» вказує на підконтроль-

ність органів та посадовців місцевого самовряду-

вання відповідним органам виконавчої влади в 

здійсненні делегованих повноважень. Але водночас 

закон визначає лише один засіб контролю, а саме 

звернення до суду. 

Ч. 4 ст. 78 зазначеного закону передбачає мож-

ливість клопотати перед Верховною Радою 

України з приводу проведення позачергових ви-

борів міських, селищних, сільських голів, однак ця 

процедура не передбачена ні в ст. 79, ні в ст. 55 

(щодо голів районних, районних у місті, обласних 

рад). Тому, як зазначають О. Бориславська та 

Н. Янюк, характер дій місцевих державних 

адміністрацій радше наглядовий. На їхню думку, 

внесення змін до досліджуваних законів повинно 

відбуватися з метою утворення збалансованого ме-

ханізму контролю місцевих державних адміністра-

цій та органів місцевого самоврядування, врахову-

ючи тенденцію на подальшу децентралізацію влади 

з формуванням нової моделі регіонального й місце-

вого самоврядування [8]. Як вище зазначалося, 

місцеві державні адміністрації, при цьому, не ма-

ють права втручатися у реалізацію власних повно-

важень органами місцевого самоврядування [9, 

с. 49 — 50]. Проте важливим є аспект, згідно із яким 

органам місцевого самоврядування не слід давати 

можливості зловживати наданими їм повноважен-

нями. 

Європейська хартія місцевого самоврядування 

на противагу Конституції України та іншим норма-

тивно-правовим актам України, вживає термін 

«нагляд». Важливими гарантіями, які передбачені 

Європейською хартією місцевого самоврядування і 

фактично убезпечують органи місцевого самовря-

дування від надмірної контрольно-наглядової опіки 

з боку органів виконавчої влади, є положення про 

те, що здійснення будь-якого адміністративного 

нагляду за органами місцевого самоврядування: 

можливе лише згідно з процедурами та у випадках, 

визначених у конституції або законах; має, як пра-

вило, на меті тільки забезпечення дотримання норм 

закону та конституційних принципів; повинно 

здійснюватися таким чином, щоб досягалась 

співмірність заходів контролюючого органу з важ-

ливістю інтересів, які він має намір охороняти. Та-

кож вищими інстанціями може здійснюватися 

адміністративний нагляд за своєчасністю вико-

нання задач, довірених органам місцевого самовря-

дування. Попри те, що Європейська хартія місце-

вого самоврядування стала частиною українського 

національного законодавства, контрольно-нагля-

дові повноваження органів виконавчої влади за ви-

конанням делегованих повноважень органами 

місцевого самоврядування не приведені у 

відповідність до її положень. 

Окрім Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», контрольні повноваження цих вико-

навчих органів визначені Типовим регламентом 

місцевих державних адміністрацій, затвердженим 9 

березня 1999 р. постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку контролю за 

здійсненням органами місцевого самоврядування 

делегованих повноважень органів виконавчої 

влади» [10]. Тому, досліджуючи обсяг контрольних 

повноважень органів державного управління на 

місцях, необхідно також враховувати зазначений 

нормативно-правовий акт.  

Ст. 16 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», встановлює контрольні повнова-

ження цих органів у різних сферах, зокрема, й щодо 

здійснення органами місцевого самоврядування де-

легованих повноважень. Згідно із постановою 

Кабінету Міністрів [10], контроль за реалізацією 

делегованих повноважень державних органів вико-

навчої влади місцевими самоврядними органами 

покладено на відповідні місцеві державні 

адміністрації та Раду Міністрів Автономної Респуб-

ліки Крим, а у передбачених законодавством випад-

ках – на міністерства або інші центральні органи 

виконавчої влади чи їх територіальні органи. 

Здійснення контролю відбувається, враховуючи 

аналіз актів самоврядних органів, інформацію щодо 
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виконання делегованих повноважень органів вико-

навчої влади, перевірки функціонування виконав-

чих органів сільських, селищних, міських рад. 

Місцеві державні адміністрації щоквартально зай-

маються розробкою та затвердженням планів вико-

нання контролю. 

Зводитися тільки до перевірки виконання як 

такого контроль за делегованими повноваженнями 

не повинен. Він має торкатися і якості виконання, і 

своєчасності вияву та забезпечення виконання по-

кладених завдань. Виняткова увага до контролю у 

сфері виконавчої влади спричинена характером 

діяльності її органів та посадовців, потребою 

постійного зворотного зв’язку з динамікою ро-

звитку суспільних відносин у різних сферах і кон-

тролювання поведінки учасників цих відносин. 

Державному контролю над делегованими повнова-

женнями надано форми предметного контролю, 

який торкається не тільки правомірності, але й сто-

сується доцільності розв’язання певних завдань, 

тобто контроль перетворюється на засіб управління 

та регулювання [11, с. 124]. 

Районні державні адміністрації здійснюють 

контроль за виконанням делегованих повноважень 

державних органів виконавчої влади виконавчими 

органами, сформованими сільськими, селищними і 

міськими радами міст районного значення (що зна-

ходяться в межах району). В свою чергу обласним 

державним адміністраціям випало контролювати 

реалізацію делегованих повноважень органів вико-

навчої влади виконавчими органами, сформова-

ними міськими радами. Вони також наділені пра-

вом безпосереднього контролю над здійсненням де-

легованих повноважень органів виконавчої влади 

виконавчими органами сільських, селищних і місь-

ких рад, розташованих на відповідній території. 

У випадку, коли сільським, селищним або мі-

ським головою здійснене порушення Конституції 

або законів України, прав і свобод громадян, не за-

безпечене здійснення делегованих повноважень ор-

ганів виконавчої влади, вчинені перешкоди у здійс-

ненні контролю за їх виконанням та в інших випад-

ках, орган, що виконує контрольні функції, у 

встановленому порядку порушує питання про його 

відповідальність відповідно до законодавства. 

Впродовж 10 днів з дати прийняття акти орга-

нів місцевого самоврядування, прийняті щодо пи-

тань здійснення делегованих повноважень органів 

виконавчої влади, у вигляді копій надсилаються до 

органу, що виконує контроль. У випадку, коли не-

відповідність законодавству акта, прийнятого орга-

ном місцевого самоврядування з питань здійснення 

делегованих повноважень органів виконавчої 

влади, буде виявлено, контролюючий орган впро-

довж трьох місяців повинен надіслати органу міс-

цевого самоврядування повідомлення про невідпо-

відність акта. 

Виконавчими органами сільських, селищних 

та міських рад раз на півріччя до 10 числа місяця, 

що настає за звітним періодом, надсилається інфо-

рмаційний звіт щодо виконаних повноважень, деле-

гованих органами виконавчої влади, до органів, що 

виконують функції контролю. Форма такого інфор-

мування затверджується керівником органу, що ви-

конує контроль. 

За вимогою контролюючого органу виконавчі 

органи, сформовані сільськими, селищними, місь-

кими радами, повинні надавати інформацію, яка 

стосується виконання окремих делегованих повно-

важень. 

До компетенції керівника органу, що виконує 

контроль, належить визначення порядку, періодич-

ності та термінів проведення перевірок реалізації 

виконавчими органами, сформованими сільськими, 

селищними, міськими радами, делегованих повно-

важень органів виконавчої влади. При необхідності 

за його ж рішенням перевірки можуть проводитися 

позапланово. 

Рішення про проведення комплексних переві-

рок реалізації повноважень, делегованих органами 

виконавчої влади, які здійснюються виконавчими 

органами, сформованими сільськими, селищними, 

міськими радами приймається Кабінетом Міністрів 

України, Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласною, Київською та Севастопольською 

міськими держадміністраціями та проводяться із 

залученням територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади та заслуховуванням інфо-

рмації посадових осіб самоврядних органів про 

стан виконання делегованих повноважень органів 

виконавчої влади. 

Термін проведення перевірки обмежений 

п’ятьма робочими днями. Можливе продовження 

цього терміну за дозволом керівника перевіряю-

чого органу. 

Після перевірки за її результатами складається 

акт, який підписується особами, які здійснювали 

перевірку. Оригінал акта скеровується керівнику 

органу, який призначав перевірку, а органу місце-

вого самоврядування, в якому проводилася переві-

рка, залишається копія акта. 

Результати перевірки розглядає виконавчий 

орган ради, а за потреби вони передаються на розг-

ляд сесії ради відповідного рівня та опублікову-

ються у місцевих засобах масової інформації з ме-

тою інформування населення. 

За результатами перевірки приймається рі-

шення або вживаються заходи, про які у тижневий 

строк сільський, селищний, міський голова пови-

нен повідомити орган, що виконував перевірку. 

Обов’язком керівника органу, що призначав 

перевірку, є розгляд у тижневий строк результатів 

такої перевірки і вжиття потрібних заходів для усу-

нення виявлених порушень або зловживань. У ок-

ремих випадках матеріали перевірки скеровуються 

правоохоронцям та вищим органам виконавчої 

влади. 

Таким чином, делегуючи органам місцевого 

самоврядування повноваження, держава встанов-

лює правовий ранг їхньої діяльності, визначає зага-

льнодержавні стандарти, гарантує максимум соціа-

льних благ, що можуть і повинні бути надані гро-

мадянам, забезпечує адміністративний контроль за 

їх реалізацією. Адміністративний контроль за ор-
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ганами місцевого самоврядування повинен викону-

ватися таким чином, щоб втручання контролюю-

чого органу відповідало значимості інтересів, які ці 

втручання повинні захистити [12, с. 202]. 

Конституція передбачає важелі впливу й орга-

нів місцевого самоврядування – районних та облас-

них рад на місцеві державні адміністрації, яким де-

леговано повноваження цих рад у випадку конфлі-

кту між ними. Так, обласна чи районна рада мають 

можливість висловити недовіру голові відповідної 

місцевої державної адміністрації, юридичні нас-

лідки якої залежать від того, якою більшістю голо-

сів прийнято рішення місцевої ради. У випадку, 

коли рішення про недовіру голові місцевої держав-

ної адміністрації прийняте звичайною більшістю 

голосів, то Президент України розглядає його, 

приймає рішення, даючи при цьому обґрунтовану 

відповідь. Якщо ж недовіра голові місцевої держа-

вної адміністрації висловлена 2/3 депутатів від 

складу ради відповідного рівня, то прийняття рі-

шення про відставку голови місцевої державної ад-

міністрації є обов’язком Президента (ч. 9, 10 ст.118 

Конституції України). Аналогічне за змістом поло-

ження виписане і в ч. 7, 8 ст. 34 Закону «Про місцеві 

державні адміністрації». А у Концепції реформу-

вання місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні норму про право висло-

влення недовіри головам відповідних місцевих 

держадміністрацій запропоновано ліквідувати у 

зв’язку зі зміною статусу місцевих державних адмі-

ністрацій. 

Як обґрунтовано відзначає Ю. П. Битяк, норми 

українського законодавства щодо делегування ра-

дами своїх повноважень відповідним місцевим дер-

жавним адміністраціям є нечіткими, що зумовлене 

розширеним переліком власних повноважень рад і 

повноважень, які можуть бути делеговані (а, отже, 

можуть і не делегуватись) адміністраціям, і знач-

ними контрольними повноваженнями щодо голів 

державних адміністрацій відповідного рівня. За 

умов відсутнього чіткого законодавчого регламен-

тування процедури делегування, строків і форм 

контролю за їх реалізацією, можливості виник-

нення протистоянь на місцевому рівні між цими ор-

ганами зростають [13, с. 9]. Зрештою, делегування 

повноважень органами місцевого самоврядування 

місцевим державним адміністраціям повинно 

віджити себе як практику. Проте для цього необ-

хідно вносити зміни до Конституції України та 

викладати у новій редакції Закони України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві 

державні адміністрації». 

Висновки та пропозиції. Необґрунтованими 

необхідно вважати твердження, що виконання 

місцевими державними адміністраціями контро-

люючої функції щодо органів місцевого самовря-

дування не відповідає конституційному принципу 

самостійності й незалежності місцевого самовря-

дування. У контексті делегування повноважень 

Конституція України (ч. 3 ст. 143) передбачає, що 

органи місцевого самоврядування з питань 

здійснення ними повноважень органів виконавчої 

влади підконтрольні відповідним органам вико-

навчої влади. Місцеві державні адміністрації 

підзвітні і підконтрольні радам у частині повнова-

жень, делегованих їм відповідними районними чи 

обласними радами (ч. 6 ст. 118 Конституції 

України). Отже, за станом реалізації делегованих 

повноважень здійснюється контроль. Натомість, 

коли відповідними органами місцевого самовряду-

вання виконуватимуться власні, неделеговані пов-

новаження, здійснюється нагляд. 

Контроль за делегованими повноваженнями 

повинен зводитися не лише до перевірки їх вико-

нання, а повинен передбачати і контроль якості, 

своєчасності виконання тощо. 
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