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Про стан виконавської дисципліни
в управліннях та відділах
райдержадміністрації, виконкомах
сільських рад за підсумками роботи
в 2017 році
У Костянтинівській райдержадміністрації організація контрольної роботи по
виконанню
документів
вищих органів
влади та розпоряджень
голови
райдержадміністрації носить системний і цілеспрямований характер. Стан
виконавської дисципліни постійно розглядається на апаратних нарадах у голови
райдержадміністрації, заступників голови та начальників структурних підрозділів.
питань організації контрольної роботи 4 виконкомам сільських рад надано
методичну допомогу. Практикується проходження стажування у відділі з питань
діловодства, контролю та роботи зі зверненнями громадян працівників структурних
Підрозділів райдержадміністрації та секретарів сільських рад. У 2017 році пройшли
стажування 11 осіб. Проведено 4 семінари-навчання.
У цілому на контролі в райдержадміністрації перебувало 9080 завдань
визначених у документах органів влади вищого рівня та власних рішеннях.
Загальний рівень виконавської дисципліни становить 99,9 %.
Протягом 2017 року для реагування виконкомам сільських рад направлено ?7
розпоряджень голови райдержадміністрації. Деякими виконкомами сільських рад
недостатньо
налагоджена
взаємодія
зі
структурними
підрозділами
райдержадміністрації, мають місце порушення термінів надання інформації
Керуючись статтею 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та
з метою поліпшення стану виконавської дисципліни в структурних підрозділах
райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої
влади, виконкомах сільських рад, якісного та своєчасного виконання завдань
визначених у документах вищих органів влади та на виконання рішення
колегії
районної державної адміністрації від 21 лютого 2018 року:
1.
Заступникам
голови
райдержадміністрації,
керівнику
райдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації:

апарату

1)
Продовжити роботу по вдосконаленню виконання завдань, визначених в
актах та дорученнях Президента України, Кабінету Міністрів України, інших
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центральних органах виконавчої влади, розпорядженнях голів облдержадміністрації
та райдержадміністрації.
2) Своєчасно реагувати на всі випадки порушення виконавської дисципліни
шляхом притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб згідно із
законодавством України.
3) Висвітлювати в засобах масової інформації матеріали щодо діяльності
органів влади по виконанню законів України, актів Президента України, Кабінету
Міністрів
України,
розпоряджень
голів
облдержадміністрації
та
райдержадміністрації.
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних
органів центральних органів виконавчої влади та рекомендувати сільським головам
вжити заходів щодо недопущення порушення термінів виконання завдань, зазначених
в документах вищих органів влади, в розпорядженнях та дорученнях голови
райдержадміністрації.
3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації проаналізувати
завдання, визначені в розпорядженнях голови райдержадміністрації, прийнятих
протягом 2002-2017 років, та внести пропозиції щодо доцільності їх подальшого
перебування на контролі.
4. Керівникам територіальних органів центральних органів виконавчої влади і
структурних підрозділів райдержадміністрації та рекомендувати сільським головам
протягом березня 2018 року розглянути підсумки стану виконавської дисципліни за
2017 рік на засіданнях виконкомів сільських рад та нарадах відділів і управлінь.
5. Відділу з питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями громадян
апарату райдержадміністрації (Альохіна) надати райдержадміністрації інформацію
про хід виконання даного розпорядження до 01.08.2018 та 01.02.2019.
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
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