щ

розпоряд?ttЕння

голови вIльшднськоi рдйонноi дЕр2|tдвноi дJмIнtстрлцli
КIРОВОГРАJСЬКОi ОБЛАСТl

ti! З06-р

20l7

Пр

проведеяня перевiрки струrry?яц
пiдроздiлiв райдержадмiяiст.цii в 20l8

Вiдповiдяо

]

рцi

до cTaTfi 28 Здову yкpaiн! dlpo мiсцевi

держав!i

меlою ъбеiпеченн, lдiйснення контрпю ,а дirпьнiспо
(,P)лl}рних lliл+Фfu;,iв }Фiоhлч-l .rерлаdпU-l щiii.lрац,-l d чаLlпнi
плднуваtlм. кадрюi рo6m. оршtълii роботи l rокумеяmми, контрлю а i)\
sиконанняч, органilачiТ рllлядч 1вернень гроvашя. проreлення Ффисгоm
адмiнiсграUii".

прийому гром4дяя та праювого заб€зпеч€няя|

l. Затв€рдит, посадовий сgад робочоi групи, граФiк та перелiк питаяь,
вiдповiдяо до яш будть здiйсненi пеЁвiрк, стаяу дmр!мдш закояодавства
лро дфжавri сл)хбу ступ}рrлirt пjдроздiла[r, райоlшоi держпвноi
адмiяiстрацiТ згiдяо

з

додаткши,

2, Рбочiй Ф)пi ъбе]печmи ,Kicнe лроmденш перевiрок упрашiнь та
ьiлдйiв рдiцерrаJ viнiстрацii вiдловiдяо до rэтверл(еноm перел iý л и l ан ь Е у
(lрUiи. ви)нач(di dlкрJhени{
lрсФлоv. ffdаlи } lаlд,ьffенJ цUbiJb)
rерiвнику апарагу раЛонноl Jержавноi ддм iн]сФаU ii,
3. Начальникш упраRпiнь m вiлдiлiв райдержадмiнiстрацii за6€зпеч!та
уvови для робоrи робочоi гр}ти. матерiали переsiрм ропшн)т у кlsношенi
iнфJрмJмlи кр;!ff,цlф рдПOнпчi,J.рлd.dФi дMidi(ipa!ii
через вiддiл управлiнш персондом m юрлдичпою забезпечеявя шsрату
райдержадмiнiстрацii.

цо Rтрат,lло чшiсгь. роlпорялхенш голоsи рдионноi
державноi адмiнiстацii вЙ 2Е грудяя 20lб року ]Ф 322-р (Пр прв€денtя
перевiрки струтгrрнж пiдрздiлiв райдфжадмiяiстрацii в 20l7 роцЬ,
4, Виiнати такиv.

5, Коятlюлi. за виковзням ланоФ р]поряJlжеrrня покjlастt па KePiBH}iKa
апарату раЙовноi державноi адмiЕiстрацii Кушреву О,В,

Першrй зtсгупяЕк rФовв
р!йоплоI д.р,хавяоl 5дмifi icTpaIlil

с_нЕстЕров
и

ЗАТВОРДЖЕНО
Розпоряджеявя голов!
Вiльшаяськоi районно1
дегх.вноi a,OviHiclРаUIi
27 lрулнi 20l7 М ]06-р

Посадовий склад
робочоi групt щодо здiйсяешя пер€вiрк, стапу дотрrманяя
ьконодав\ ва пр,r(pkвbi L]i*6i !lр}нгrрничh п;роuLймп
район Hoi державноi адмiн ic rрш ii

щлф9:Фдщд
Ксрiвяпя шараD райовяоi дсрждвяоi адмiяiстрацii
Члепи Dобочоl гDчпв:

']rcDпник керiвника апараD, начмьник вlд!лIлу
)прамiння персонмом
й юридпного звliезпечення алараry рfiдержаjчiнiста! l
gэчшьgлк зэmшоло

вjлjу

шарату раi{дёрr(адi,iяiстацil'j

засryпник Еачдьника загшьного вi!дiлу аларату райдержадмiнiстрацii (з
лровiдяпй спецiэ"!iст загапьgоm вiддiлу gзрзту райдержадлr;giстрацi-! (?
питань зв€рнеявя фомадяя);

mловвrй спецiшiФrддЦоргаlriзацiйл{оТ-iвфрмацiйноТдirльносri та
комуяiкацiй з громадськiстю аларату райдержадмiяiстрацi-l (з орIыiзацiйяих

зАтв!]рдкЕно
Розпорялженвя головй

ВЬьшмсько'i райовяоi
держввоi здмiнiстрацii
27 грудм 2017 К 306-р

грАФlк

роботи робочоi rрупи щодо здiйсцеяЕ, перевiрм стаqу дотрвмаяв,
.dUнола6\ lm !lPU J(рл.6п) \r}л;) l,tJ)ilJрпимi пUр,;,аяп
районноi державяоi адмiяiсг?ацii у 201 8 роцi

H.*g уtrр!мi{п!, ,iддiлу т, iяшоfu Фруктурпого
пйDоздiлу рrfu.ржддмiЕkrрiцfi

l

Вiддiл освiти райдержадмiпiстрацii
Фiяаясове упраЕlriяня райдержадмiяiстацii

з

Вiддiл культурп, туризму та культурноi
спддщшп раЙдержадмiвiФрацii

Упрашiння соцiшьвою

цисry

нас€левня

райдер).вдмiяiстрацii
Упрашiнш агропромпслоюг0 рзвитку
раilлеркадмiнiстрацii

ЗАТВОРДЖЕНО
Розпорядженвя голови
Вiльtпанськоi районноi
державноi адмiнiстрацii
27 lр}лня 20l7,i,Is З06-р

ПерФiк питань
вiдповiдно до яких будуть rдiйсяенi перевiрк, стаЕу дотшаяня законодавстм
про д.ряавн} ýлIк6, сIруктуряrм, лiлр]dtами рйлФрлалмihiс jрацii
l.

Орвнirsцiйн; пнтаЕня

l. IlмBHicTb поголiiевяя та затвэрдлtяя, у

BrJTaHomeHoM} порядt)
m вiлдiл;в раидержадмIнiстр€цii до mвяу
ьно<аi
piK.
KBapTa,]t та мiсячн}ах плмiв роЬти,
районноi держаsвоi адм;в;страцi"l на

пропоlиuiй упрамiнь

2, Внесенш

пропоlичiй

дi

до шаtsу проЕдення qciJsнb

колегii

райдержадмiн;страцii.

]

lliдгоювка кмешарних M.HIB основнп rdодlв, що проюдиги\ryъся
) прамiнняvи m вiщiлаrи райдержадмiнiстраd],
U, Стая

кддрвоi робоп

l, шIаlшй POJtr,g.
2, Ведеяня та зберimян, особових сfiрав та кнrm р}ау фбовлх справ

З.

Зшовнення деlспардцiй

пр

доход''

ъ зйов'я9няя

Фiнаясовоm

4. ВедевЕя m збэрimям тудових кt{жок прдцiввякaв та книги блiку
руху трудовllх @ю{ок i ьшадишiв ло яtх,
J, Доilмеят! KoHn) рсно; Koмicir (у разi нФssостi).
6, Полохеня, про прмiюваянr.
7, Пiдвицевя' кмлiфiкsцii державяих слукбовцiв.
8, Положенш упрамiнь ъ вiщjлiв райдер*аФriнiстацii,
9, Пфадовi iЁструкцii д€ркавяtх сщяtбовцiв (служЬ.цiв).
l 0. Наказrl э кмрових птаfiь {] ФбоФго см9дr.. та вiдряд,,(экr).
l l, HФBHiclb коlекгиsною лоlовору або rMiH до нюrc,
l 2. НаявЕiсть Правпл вя).тlilлfi ьою трудовог0 !озпорял!ry,
t3. Грфiк вЦпусmх працiвшкiв управлiяш, вiддiлу, йою доrрпмФня,
яаlвяiсть HaXa]iB та розпоряджень,
14, Лоi}м€нтя цорiчноi оцiям влконанtrя деркавнимя слухбовцями
поклме!ях tа них обов!язкiв i завдань.

2

15 Лоцr'менти по проreлен{ю
<IIро очиценял Rладяr.

перевiгФ вiлпоqiлно ло Заrоп Уryа]iя

16, Прочофt(еtr державноi сл)жби (присво.ннс psнliB.

lll, За аlьлi ллrзt
lясгрущii

ш,

дiлоюдства j
номснкла1}?и спрдв;
з

2. Система роботи з доl,}те'lrwи:
форvа ре. сrрацii в\iдно], ви(iдноi
Dчрfu о, llй,оlDв Joi) MeHriB л

хор.спонценцlii

р.л,я.rу rерiььиu,шм.

строк, ре€стацiТ;
попередl]iй р]глял:
строк! подаяЕя fiа розгляд керiвяицтвуi
наявнiсrь i lчict реlошUiй. графiка oPlaHiзaUii виконання та контролю:
строки ловернеllня пошги вц керlвпицтваi
порядох переддчi докумеsтiв на викоtаняя та озяайошеяш, вяm ix яа
rон фо'1 ь. закрlr rrq lоl\учентiв "До спрши" пiс.U ix ви коная яя:
вiдмiтхя fiро проходжеfi ня
З. Система лiдгоtовки

доýт€лiв.

шасвп док}vевтiв (,rrсти, !Фоrlt тоцо}

офршення лоýменriв вi.Dповiдяо до чинних iнстукUiй:
бланки. нs яких друкуогш, Macнi доц!енп. i\ виюIомеяня. облiк i
корокйй змiст;
посrл:lнв, на захояодавчi Tg BopмanrвHi акги,

вуýерrдi, llуяктiЕ

офршенш докумелiв,

гряФом "Додаток". "Затверд]кеI'о"]
Фаматrчяi, стилiстttчяi помrлки;
пошадаяы контроф урозпоряд|(еянi.

дощ@lп вrщефящих

до розпоршчих локуменliв з

4. Дат}ъання, !асвiдчеIrяя документiв.

документши з rрифм "Для сл,iхбоюго хористування|t:
ресстрацiл вхiдrоi кор€спояденцii]
офорvreшя мкнп ,oK)TeHliB. ix рФсlрацi,. розмноьення. ротилка.
llросlав.tлл, ycix ffgобJл!лх pеKBijnlis яд ориlidsi (9s }фроrвому боцi
5,

Робов

з

зберiЕш;
обл;\ печаюк

аркуша),

та ЕJвмпiв

(лраýильнiсть

вiдповiдпiсь ix Btlмotш пфтаsов{ КабiЕеry MiHiФ?iB УкраiЪlr вiд 23 Фрпш
1995 року N9 672 "Про затвФдж€flця зразкiв i описiв reрбовп пФаmк, печаток

з

i

вйвiсок облеяtх,
Киiвськоi та СевастополrcькоТ Micbм, райоt!их, районнйх у MicTax Ки€вi та
Севасmполi державяц адмiнiстацiй'i

без з.брменяя Лержавноm reрба Уtрii'нй, бланdв

затверлденя' перыiку siдомосreй, uro мiсrять коЕфiдеяцiйЕу
iЕФормацiю, вiдповiдво до розпоряджен,{' флов, блдержадяiнiстрацТ вiд
:5 лравlIл l9i)9 Por) .Т]:15

р-,1сх та_lотрлv.япя даllою лср._lii),,

6, АяалЬ документфборот},

lv, ОрганiъцЬ робоп ]ilкрненнrми Фомдд,н

t. ДотрпмаЕл, порядiу р€страцiТ зФряеriь гiфмsдяя !а ре.страцiйяоковаольяих карftа.х чя в ж}?яа,lаr ресgграцii', в.дення карток (х}"налiв)

облi\1 особистого прийом_ч Фомадяя,
2. Дотичаш поидку формувзння справ i tcapToTeк 1а зкрненнпи
громадян та ]:х комллепацiя,
J, Лотримапш TepMiFy розгляду звернеяь грмадяя.
4, Дотрицаняq тФцiну та порядý лересrlлання tBtpHeHb громадян iншим
) повзоЕз*ениs оргаяам,
5. Дотримаяш порядку розгл,ду зверпень окр€мях хатеmрlи громадяя
(iнваJliдiв Великоi Вirчиlшноi вiйни. Г€роТв Соцiалiсlичноi пр!цi, KiHoK. якиv
присшяо почеспезваняя (Мат!-reроi'ш)).
6. Наявяiсъ затв€р.ш<ешlr rрафiка i порядку пров€деttн, особисmm
прrйом, rрчмадяя та i'x дотрrмаям.
?, Плануваян, рбw iззверяеннями rтомшин,

v. Контроль
I.

clа'l виl"idяd

та pafu ерхадмiнiсФацiТ,

з

вйкона!нrм докуменпв

роtлорядifiеьь ta дорrчеhь гчлiв облдеря,"дм,ь;.,раJi;

2, Стоки рвгляду

конкр€тнiсть

керiвником док_Wентiв вЕщесmяших oPIaBi&
р€золюцiй (хто, що i коли повиЕнi тобйт}i) m довед€яня i.x до

J. Наявнlсть нsхs) про покпаденн,l ооов'язкlв 1а ]дiйсненш контроm ъ
викоЕаяff ям доr.уме!тiв.
4. Чи iclDl ,ljтx] сисе!о орглl;Jацii ковlролlо i пФевiрюt вико Jlнп
докумеrпiв'HsBHiclb Bi.OMiTox пр конrроль на док}аJеrтах та вiдмilок пр
викон.ння коя грольних доr}теп iB. якi переб)1]ll]Ф на кон гролi

5, Форrу*

пiдтрrманвя

]'х

папок коFтрФю на довюсфоковi документу m

ям9t{яому cTati.

