розпорядfiЕння

fолови вIльшАнськоi рАйонноi дЕрilrАвноi АдмlнlстрАцii
кlровогрАдськоi оБлАстI
вiд

П04'

вересня 20l] року

д9 l94-p
смт Вiльlпанка

Про стан виконавськоi дисц}rплiни в струкrурнЕх
пiдроздiлах рай4цержадмiпiстрацii, терr,rторiальних
оргаЕах MiHicTepcTB i вiдомств Уrраiнл за I пiврiччя
2017 рку

ВiдповiднО до вимог Указу Президента УкраiЪи вiд 26 липня 2005 року
Np l l32 <ПитанНя контоJlЮ за виконzляняМ указiв. розпорядЖень i дорlлlень
Президегга YKpailTo, з мgгою полiлшешlя стану впконавськоi дисциrшiни та
органiзацiТ викопаяIlJ{ завдаuь, визначенlfх актаJr,lи i дорленнями Президеrrта
украiъи, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, запитами i звернеrтнями народних
деттутатiв Украiни, розлорядженнJIми i дорренняr,rи голови обласноi державноi
адмiнiстрацii, црведено аналiз стану виконавськоi дисциrrriни та органiзацii
вцконаfiня завдань сlрукц?ними пiдlоздiлами районноi державноi
ад,.riнiстрафi та територiальними орг:rнами MiHicTepcTB i вiдомств Украiни у
раиоЕ1.

рку на облiку в заIапьному
райдерхадмiнiстршlii перебував 841 докумеt{т, з яких
Станом на 01 лrrшlя 2017

вlддlлl апарату

l3-

укази,

розпорядженЕя, доручепfiя Президента УкраiЪи, бЗ - постаIIови.
розпорядженЕя, доруrенЕя Кабiнегу MiHicTpiB УкраiЪи, 2lб - розпорядження

облдерхадлiнiстрацii, б3 - докумеrrтrr, якi надiйшли
вiд струкryрних пiдрздiлiв облдержад,,riнiстрацii територiа,тьних органiв
MiHicTepTB i вiдомств Украiни в областi, 64 - розпорядженнJI голови
райлержммiнiстрацii та iншi.
Контроль за виконанIlям документiв у райдеркадмiнiстраIrii здiйсrтюеться
з використанням автоматизованоi комп'ютерноi прrрамп, за допомогою якоТ
щOтижня формуrоться та надаються до струкryрни)( пйроздiлiв перлiки

та l45

- доручення голови

коtIтрольпих завдань.

Протягом першою пiврi. чя 2017 року на виконання контрольних
доý.ментiв пiдготовлепо 1914 iнформацй. Знято з кон,троJIю як TaKi, що
виконанi у повному обсязi, 80З документи.
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CTarroM на 01 rитпrя 2017 року на облiцу зна(одилось 216 розпоряджень

голови обласвоi дерrкавноi ад*лiнiстрацii, у тому числi протягом звiтною
квартаrry взято на коFгроль 57. Bci iнформацii що надава;rись на вЕконанýя
розпоряджень rолови облдержадrлiнiстрачii надано вйповiдно до встановJIенпх

у

повному обсязi, а саме:
вiд 18 лютою 20lб року Nэ 66_р <dlpo шефство пад вiйськовими
частина.п,rи Збройних Сшr Укршни, нацiонапьноi гвардii Украiни> та вiл
30 червIrя 20016 року J,{! 270-р <<IIро шефство над вiйськовlдr.rи частинами
Збройних Сил УкраiЪи, FюзтаIповаI fх на терпторii областi, якi не увiйчrли до
перелiку вiйськових частшr, затвердхених Указом Президента Украi'lлл вiд
11 лютого 20lб рку Ns 44) - протягом першоm пiврiччя 2017 року на
неналехному piBHi була органiзована робота цодо наданrrя шефськоi допомоги
вiйськовим частянам;
вiд 30 грудня 201б року Nэ 583-р <Про органiзацirо навчання керiвноm
склад/ та фахiвцiв з пrrrапь цивiльпоm захисry бластi у 2017 рочЬ - один з
найгiрших показпикiв щодо плац/ комmIектування з навчанпя керiвноro скпаду
та фахiвцiв, дiяльнiсть якrя пов'язана з оргмiзацiею i здiйсненням заходiв з
питань цивiльного захпсту на2017 (28Yо');
ви 07 червня 2012 року Nо 334-р <Про забезпечевня кurехшого стаlry
протипожежнопо зiDшсту на об'екгах з постiйlrшtr або тшлчаювим
перебуванrrям дiтей> - педоgгап*я кiлькiсть бюдкетнrлr копrгiв на Brrкoнllшur
вказаних заходiв передбачена у зак.rrадах освiти та закладах соцiальпоm захисry
TepMiHiB, проте oKpeMi завданпя виконано н€

нiюепення.

Станом па 0l лrrтrня 2017 роry на облiку зв!шодItл{юь 145 лоручень
голови обласпоi державноi адr.riнiстрацii, у тому числi взяm на контроль
протягом першоm пiврiччя 2017 potcy 55 дор}^rень. Bci iпформацii надано
вiшrовiдно до BcTaEoыIeHIfi TepMiBiB, проте oKpeMi завданЕя виконано не у
повному обсязi, а саме:
вiд 24 березня 2017 року

I!

01-2615211 - з метою забезпочення виконанЕя

завдань Стратегii розвитry областi на перiод до 2020 року, у частинi
пiдвищення рiвня доходiв сiльськоrо населенпя та бiльшення Еадходкеь до
мiсцевrоr бюджетiв ycix piBHiB - нйнижчий рiвепь середньомiсячвоi заробiтноТ
Iшати одIlого штатною працiвника в галузi сiльською господарств:r серед
районiв областi (39З2,8 грtt.);
вiд lб серпllя 201б polcy Nр

перевiрки стану виконмIIJI

0lабl149/2 за

результата.l,tи комплексноТ
Вйьшанською райоrпrою державною

адмiнiстрацiею повtlовФкеЕь, передбачених Законом УкраiЪи,<dlp мiсцевi
державнi адмiнiстрацi'б> - не бл4днапо смiтrcзбпральпrлс майданчикiв згiдно з
вимогами санiтарного з:жонодавства на терrrгорiях ycix навчапьнгх закладiв
райоку та не розроблево вирбЕичi прграмп лаборmрrrого кон,гро.rпо питноi
води;

вiд 29 грудня 201б року М 01-2бl215ll за результатами Еаради у голови
Кiровоградськоi обласноi державпоi адмiнiстрацii - заJIишаеться пайrтяж.тим
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piвeнb середньомiсяшrоТ заробiтпоi ппати одпою штатного прац.iвrтпм по
йластi (4105,4 грн.).
Здiйснюеться контроль за станом виконаяня власних документiв райояноi
державноТ адмiнiсграцii струrгурними пiдюздiлами, якi е вiдповiдапьними за ix
виконання. Станом на 01 липня 2017 року яа облiку леребувало
64 розпоряджеIfl{я голови райдерхсадмiнiстрачii. Взято на rtонтроль протягом
першого пiврiччя - 23.
Пртяmм поточноm рку, вiдповiдно до графiку та планiв роботи були
проведенi перевiркя стану органiзаuii робmи з док),т!rентами та коtггроrпо за ix
виконаflням в управлiннi соцiаJьноIо зzlхисту насеJlення райдержадйнiстрацii.
Встановлено, що KoIrTpoJБ за станом виковавськоТ дисrрrплiни у зазfiаченому
струкг}рвому пiдроздiлi здiйсl*осться з дотримаш{ям вимог поста}lови
30 листопада 2011 р. Nч 1242 <Про
Кабiнеry MiHicTpiB Укра'iни
затвердження Типовоi iнструкчii з дiловодства у центрIлJIьнID( органФ(
виконавчоii вла,ди, Радi MiHicTpiB Автономяоi Республiки Крrлr.r, мiсцевrтх
органах викон&вчоi мадю>. Здiйспюеться внутрiшнй коЕтроль за викоЕанням
докумептiв. За результатами перевiрки складеIrо iжти та надано вiдповiднi

вй

ркомепдацii.
Струкryрним пiдюздiлам райдержадмiнiстрацii, вiдповiдно до окремою
грфiку, постiitно надаеться мегодшчна та практична допомога з питань
вдоскон{шення роботи з дочaментами та коЕtроJIю за ix виконанн-яr.r у
вйповiдностi до Iнстрдцii з дiловодства у Вiльшаrrськiй районнiй дерlкавнiй
адйнiотрацii, затвердкеноi розпорядкенням юлови райдержадмiпiстрацii вй

28 JIютою

року Ns 75-р. В ycix стукт)?нlтх

пiдроздiлах
райдержадйнiстрацii безпосерднiй коктро:ъ за штtонаr*rяи докумеrтгь здiйсruос
осб4 вrзначена rилсазом керiвним.
З мgгою полiпшення стацу викопааськоi дисцитlлiни та оргаrriзацii
викоIl{lпш{ завдаЕь, визначепиr( законаJчlи Украi'ни, акгами i дорученнями
Президеrга Украiни, Кабiнеry Мiяiстрiв Украiни, розпорядrсеяняl"п-r i
дорrrенюrми юлови обласноТ дерясавноi адиiяiо"трацii, а тш(ож з метою
вччюного реаryъ&rня на запити
звернення яародних деrrутатiв Украiни,
детryтатiв мiсцевrтх рад, Еа викопzrпrя рiшення Кабiнеry MiHicTpiB Украiни:
2О1,2

i

Зверrуш раry:
завiдвача сектору
1.

з пrгапь

цивiльного захисту райдержадмiпiстрачii
Гоrтчарова В.О., завiдувача сектору мобiлiзацiйноi роботи апsрату
райдерхадмiнiстрацii ApicTapxoBa Я.О. на необхiднiсть вlоrгтя заходiв щодо
викопання завдаЕь, визначенID( розпоряд]i(енlulми голови обласноi державноi
адмiнiстрацiТ у повному бсrзi;
зазi.ryвача сектOру з питань цrвiльного змисry райдержадмiпiстрачii
Гончарова В.О., завiд,ъача ceKropy регiонального розвLlтt(у, мiстбудумння,
архiтеrryри та житлово-коtолаьною господарства райлержалмiнiстраuii
Свiчкарьовоi А.€. та пачальника 1,правлiння агропромислового розвитку
райдержа6лiнiсграшi ,Щрим Л.А. ва веобхйнiсть вжитгя заходiв щодо
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виконаннrl завдапь, визпачеIrю( дор)леннJIми голови обласноi державноi
адмiнiетрацii у повному обсязi.

2. Керiвникал.l 9трукт)?них пiдрздiлiв райояноi державноj адмiнiстрацii,
вйомств Украiни в районi з мсrою
територiа:rьнrлr оргшriв MiHicTepTB
удоскояlrленЕя механiзму контроJIю за ходом викоЕаllня завдмь, вяsначеЕпх

i

доч/меfiтами:
забезпеwrтu безумовне виконання вимог IHcTpyKltii з дiловодства в
районнiй державнiй адмiнiстрачii затвердхеноi розпоряджеппям голови
в частинi
райдержадмiнiстрацiТ вЦ 28 лютою 2012 року Nе 75-р, зокрема,

TepMiHiB виконання докlrментiв, пiдписання iнформацiй

та

надсилzrння

док5п.rентiв за на;rеrrшiстю;
зверц}ти }ъаry на небхiднiсть здiйснення коЕIроJIю за стаЕом викоЕанItя

i

доручень Прзидепта Украiни, Кабiнеry MiпicTpiB Украiни,
розпоряджень i доррень голiв обласноi i районноi державню( адмiцiсцацiй
lllJlяхом внесення даного питання на апаратнi наради з прачiвrrиками

акгiв

вiдповЦIмх пiдроздiлiв.

3.

Заступникам rолови, керiвнику апараry районноi державноТ
адмiнiстрцii вiдповiдно до рзподiлу функцiональних повноважень:
посилити вимоглпвiсть до KepiBHиKiB cтpyKтypпId( пiдроздiлiв

райдержадмiнiстрачii, територiальлтих оргапiв MiHicTepcTB i вiдомств Украiни
щодо виконarннЯ завдань визtlачеких актаIttи i доруrенкями Презилеrrrа
Украiни, Кабiнегу Мiнiсгрiв Украiни, розпорядженнями i дорl^rеннялл,t юлiв
обласноi та райоrноi державпrх адмiнiстрацiй у повному обсязi;
вIlосити пропозицii юловi райдержа,дмiнiстрацii про вlс-tття заходiв
дисrщплiнарпоm вIIJIиву до керiвникiв струшурних пiдрздiлiв районноf
державноi ад.riнiстрацii, територiаьнrх оргавiв MiHicTepcTB i вiдомств Укра'irти
з виии яких не забезпечуегься паJIежЕа ралiзацiя в районi вищеи:}наченIа(
докlтrlеrrтiв.
4. Загальному вiддiлу апараry райоlrноi державноi адмiнiстрацii:

надавати струкryрIrим пiдроздiлам райолrяоi державпоi адмiнiстрацii,
териюрiшrьним оргаrам MiHicTepcTB та вiдомств Укрвiни в pйoHi та органам
мiсцевого с:ý,lоврядrмння методи!пту допомоry щодо вдосконмення рботи з
докумектами, органiзацii кокгроrпо за Тх виконаняям;
прдов)aсити робоry щодо здiйсненвя контроJIю за станом виконання
документiв та дотриманЕям струкryрюrми пiдюздiлами райлержадмiнiстрацii
TepMiHiB, знятгя док;rментiв з коIпроJtю, щотижневе надаЕюr викоЕавцям
перлiкi в контрольв их доцrмекгiв.
5. Визнати таким, що втратхJrо чr+tнiсть, розпорядження голови райопноТ

державноi ддмiнiстрацii вiд 06 березня 2017 року Nл 44-р <Про стан
виконавськФi дисциплiни в cтpyKTypHID( пiдроздiлах райдержалмiпiстрацii,
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територiаJIьнrа(

20lб рокр.

орrаrм

MiйcTepcTB

i

вЦомств Украiни за

IV

квартал

6. Коrr,рль за виконашfiм давог0 розпорядженЕя покJIасти на керiвника
апараry районноi державноi адмiнiстрацii Куцарву О.В.

Першuй засцlпнlк головп
райоппоi дерrкавпоI

/

адмiнiсграцii /Т

С.ВЕСТЕРОВ

