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Про стан виконавськоi дисциплiни в структурних
пiдроздiлах райдержадмiнiстрацii, територiальних
органах MiHicTepcTB i вiдомств УкраiЪи за IV кварт€лл
201,-6 року

Вiдповiдно до вимог Указу Президента УкраiЪи вiд 26 липня 2005 року
}lb 1132 <<Питання контролю за виконанням указiв, розпоряджень i доручень
Президента УкраiЪи)), з метою полiпшеннrl стану виконавськоi дисциплiни та
органiзацii виконання завдань, визначених актами i доруlенЕями Президента
Украiни, Кабiнеry MiHicTpiB Ущраiни, запитами i зверненнями народних
дегryтатiв УкраiЪи, розпорядженнrIми i доруrеннJtми голови обласноi державноТ
адмiнiстрацii проведено аналiз стану виконавськоi дисциплiни та органiзацii

виконаннrI завдань структурними пiдроздiлами районноi державноi
адмiнiстрацii та територiа.гlьними органами MiHicTepcTB

i

вiдомств Украiни у

районi.

Станом на 01 сiчня 2017 року на облiку у ceкTopi контроrшо та звернень
громадян апарату райдержадмiнiстрацiТ перебува-гrо 944 документи, з яких 14 укzви, розпорядження, дор}п{еЕня Президента Украiни, 58 - постанови,
розпорядження, дор}чення Кабiнеry MiHiclpiB Укранп,225 - розпорядженнrI та
|27 * доручення голови облдержадмiнiстрацiь 70 - документи, якi надiйшли
вiд структурних пiдроздiлiв облдержадмiнiстрацiТ, територi€tльних органiв
MiHicTepcTB i вiдомств УкраТни в областi, 59 - розпорядження голови
райдержадмiнiстрацiТ та iншi.
Контроль за виконанIutм докуI\[ентiв у райдержадмiнiстрацiТ здiйснюеться
з використанням автоматизованоi комп'ютерноТ програми, за допомогою якоТ
щотижнrI форп4уються та надаються до струIсryрних пiдроздiлiв перелiки
контрольних завдань.

Протягом IV кварта.гry 20116 року на виконання контрольнкх документiв
пiдготовлено 3610 iнформацiй. Знято з контролю як TaKi, що були виконанi у
повному обсязi, 1086 документiв.

Станом на 01 сiчня 201_7 рOку на облiку знаходилосъ 225 розпоряджень
голови обласноТ державноi адмiнiстрацii, у тому числi протягом звiтного
квартаlту взято на контроль 21. Bci iнформацiT, що надавались на виконання
розпоряджень голови облдержадмiнiстрацiТ, надано вiдповiдно до встановлених
TepMiHiB, проте oKpeMi завдання виконано не у повному обсязi, а саме:
вiд 18 лютого 20|6 року ЛЬ 66-р кПро шефство над вiйськовими
частинами Збройних Сил Украiнио нацiона-гlьноi гвардiТ УкраТни> та вiд
(0rpo шеФство
вlиськовими частинами
/UUlo року Ns
l,/U-p <Про
шефство над вlиськовими
30 червIUI
Ju
червня 20016
л9 270-р
Збройних Сил УкраiЪи, розташованих на територiТ областi, якi не увiйшли до
перелiку вiйськових частин, затверджених Указом Президента УкраiЪи вiд
11 JIютого 20Lб року Jф 44>> - протягом 201б року на нен€tлежному piBHi
органiзована робота щодо надання шефськоТ допомоги вiйськовим частинам;
вiд 26 березня 2013 року Ns 159-р <Про органiзацiю контролю за
здlисненням органами мlсцевого самоврядування делегованих повноважень
мiсцевих органi виконавчоi влади)) - питаннrI щOдо здiйснення контроJIю за
делегованими повноваженIшми у 20lб роцi розгляд€lлося лише один раз.
Розпорядження голови райдержадмiнiстрацii видав€lJIися без розгляд/ питанъ на
засlданн1 колегlи раидержадмlнlстрац11;

вiд 14 грудня 2а15 року JФ 500-р оПро органiзацiю навчання KepiBHиx
кадрiв та фахiвцiв з питань цивiльного захисту областi у 201б роцi> - один з

найгiрших пок;lзникiв щодо плану комплектування з навчання керiвного складу
та фахiвцiв, дiяльнiсть яких пов'язана з органiзацiею i здiйсненням заходiв з
питань цивiльного захисту на 2016 (З5%);
вiд 27 вересня }аrc року Nч 408-р оПро стан 0хорони навколишнього
природного середовища областi>> - одIн з найнижчих вiдсоток паспортизованих
мiсць видаJIення твердих побутових вiдходiв по областi (5,3%);
вiд 18 березня 2015 року Nэ 111-р пПро з€uIучення, використання та
монiторинг мiжнародноi технiчноi допомоги на територii областi>> - не надано
проектнi пропозицii щодо зЕш}чення мiжнародноi технiчноТ допомоги;
вiд 10 травня 2016 року J\b 194-р <Про органiзацiю виконанЕя та контроль
за виконанням регiональноТ прOграми розвитку малого та середнього
пiдприемництва у Кiровоградськiй областi на 2016-2018 роки) - у бюджетi
району не передбаченi кошти на виконання заходiв з пiдтримки суб'ектiв
м€lлого та середнього пiдприемництва та кошти на спiвфiнансування;
вiд 30 листопада 20|6 року Ns 518-р <Про стан збереженIuI в областi
нерухомоi культурноТ спадщини в yп{oBzlx децентрапiзацiЬ - один з найнижчlтх
пок€вникiв виконання даного завданнrI по областi (36,4%).

Станом на 01 сiчня 201'7 року на облiку

у

ceKTopi знаходиJIосъ
127 дор1^lень голови обласноi державноi адмiнiстрацiТ, у тому числi взято на
контроль протягом IV кварталу |2 доргIень. OKpeMi завдання не виконано у
повному обсязi, а caпde:
вiд 16 серпшI 20lб року

М

0|-26114912 за результатами комплексноi
перевiрки стану виконання Вiльшанською районною державною
адмiнiстрацiею повновaэкень, передбачених Законом УкраТни кПро мiсцевi
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державнi адмiнiстрацiЬ 04 серпня 2а1.6 року. Станом на 01 сiчня 201-7 року ряд
завдань, а саме: пункт 8 розд.VI, п. 8, 9, 11, 17 розд.IV та п.8 розд.VI дорl^rення
у повному обсязi по бiльшостi позицiй не виконано;
вiд 06 жовтня 20lб року Ns 01-26/l72lL за резулътат€Iми наради у голови
Кiровоградськоi обласноi державноi адмiнiстрацii (п.5).
надано
обцрунтованих та доцiлъних пропозицiй щодо художнього оформлення
автобусних зупинок;
вiд 07 Bepecнrl 2015 року }lb 01-2бlt90l| за результатами наради щодо
стану забруднення атмосферного повiтря та радiацiйних ризикiв у MicTax
обласного значеннrI вiд 21 серпнrI 2015 року (п.1 питання IV). Iнформацiю не
надано.
Сектором контроJIю та звернень громадян проведено аналiз, зiбрано
матерiали щодо порушення виконавськоТ дисциплiни та надано на розгляд
дисциплiнарноi KoMicii з розгJuIду дисциплiнарних справ стосовно державншх
службовцiв районноТ державноТ адмiнiстрацii.
Здiйснюеться контроль за станом виконаннrI власних документiв районноi
державноi адмiнiстрацiТ струкч(рними пiдроздiлами, якi е вiдповiдапьними за Тх
виконання. Станом на 01 сiчня 2017 року на облiку у ceкTopi перебуваJIо
59 розпоряджень голови райдержадмiнiстрацii. Взято на контроль протягом
IV кварталу 201б року 5 розпоряджень.
Протягом поточного року, вiдповiдно до графiку та планiв роботи
сектором проведено перевiрки стану органiзацiТ роботи з докуr\,IентаfuIи та
контролю за ix виконанням у структурних пiдроздiлах райдержадмiнiстрацii.
Встановлено, що контроль за станом виконавськоТ дисциплiни у зазначених
структурних пiдроздiлах здiйснюеться
дотриманнrtм вимог постанови
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 30 листопада 2011 року Ns L242 <Про
затвердц(ення Типовоi iнструкцiТ
дiловодства
центрrtльних органах
виконавчоi влади, Радi MiHicTpiB Автономноi Республiки Крим, мiсцевих
органах виконавчоi владю>. За результатами перевiрки складено акти та надано
вiдповiднi рекомендацii.
Сrруктурним пiдроздiлам райдержадмiнiстрацii, вiдповiдно до окремого
графiку, постiйно надаеться методична та практична допомога
питань
вдосконЕtленнrl роботи з документами та контролю за ix виконанням у
вiдповiдностi до IнструкцiТ з дiловодства у Вiльшанськiй районнiй державнiй
адмiнiстрацii, затвердженоi розпорядженням голови райдержадмiнiстрацiТ вiд
28 лютого201'2 року J\b 75-р.
ycix структурних пiдроздiлах райдержадмiнiстрацii безпосереднiй
KoHTpoJrь за виконан}uIм доrсумекгiв здiйсrпое осба" визначена наказом керiвника.
З метою полiпшення стil{у виконавськоТ дисциплiни та органiзацii
виконання завдань, визначених законами УкраiЪи, акт€lIuи i дорl^rеннrrми
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Президента УкраiЪи, Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи, розпорядженнями i
дорученнями голови обласноi державноI адмiнiстрацii, а також з метою
вчасного реаryваIIня на запити i звернення народних депутатiв Украiни,
депутатiв мiсцевих рад, на виконаннJt рiшення Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи:

1. Звернути увагу:

завiдувача сектору

В.О,

з

питань цивiльного захисту райдержадмiнiстрацiТ

завiдувача сектору мобiлiзацiйноi роботи апарату
ApicTapxoBa Я.О., голсвного спецiалiста вiддiлу
райдержадмiнiстрацii

Гончарова

економiки

та

розвитку iнфраструктури

райдержадмiнiстрацii
Васильковськоi Н.С. та начальника вiддiлry культури, туризму та культурноi
спадщини райдержадмiнiстрацii Михайловоi О.П. на необхiднiсть вжиття
заходiв щодо виконаннrI завдань, визначених розпорядженнями голови обласноi
державноi адмiнiстрацii, у повному обсязi;
завiдувача сектору з питань цивiльного захисту райдержадмiнiстрацii
Гончарова В.О, головного спецiа"пiста вiддilry економiки та розвитку
iнфраструктури райдержадмiнiстрацii Васильковськоi Н.С., завiдувача сектору
регiоншlьного розвитку мiстобудування, архiтектури та житлово-комунального
господарства райдержадмiнiстрацiТ Свiчкарьовоi А.С. та головног0 лiкаря
центр€tльноi районноi лiкарнi Курiнноi Т.М. на необхiднiсть вжиття заходiв
щодо виконаннrI завдань, визначених дорr{енЕrlми гOлови обласноi державноТ
адмiнiстрацii, у повному обсязi.
2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв районноТ державноi адмiнiстрацii,
територl€tльних органlв мlнlстерств 1 вiдомств Украiни в районi з метою
удоскон€tлення механiзму контролю за ходом виконаннrI завдань, визначених
документами:

забезпечити безумовне виконання вимог Iнструкцii з дiловодства в
районнiй державнiй адмiнiстрацii, затвердженоi розпорядженням голови
райдержадмiнiстрацii вiд 28 лютого 20|2року J',lb 75-р, зокрема, в частинi
TepMiHiB виконання документiв, пiдписання iнформацiй та надсиланЕя
документlв за належнlстю;
звернуги уваry на необхiднiсть здiйснення контролю за станом виконання
aKTiB i дор1"lень Президента Уl9аТни, Кабiнеry MiHicTpiB Украiни,
розпорядженъ i дорl^rенъ голiв обласноi i районноi державних адмiнiстрацiй
шJIяхом внесення даного питанIш на апаратнi наради з працiвниками
вiдповiдних пiдроздiлiв.

3.

Засryпникам голови, керiвнику апарату

посилити вимогливiсть

до

державноl

районноТ

адмiнiстрацii вiдповiдно до розподiлу функцiона-пьних повнсважень

:

керiвникiв структурних пiдроздiлiв

i

вiдомств Украiни
щодо виконаннrI завдань визначених актами i дору"rеннями Президента
УкраТни, Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни, розпорядженнями i дору"rеннями голiв
обласноi та районноi державних адмiнiстрацiй у повному обсязi;
вносити пропозицii головi райлержадмiнiстрацiТ про вжиття заходiв
дисциплiнарного впливу до керiвникiв структурних пiдроздiлiв
райдержадмiнiстрацii, територiальних органiв MiHicTepcTB i вiдомств Украiни з
раиде ржадмiнiстрачii, територiальних органiв MiHicTepcTB
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вини яких не забезпечуеться н€lJIежна реалiзацiя
документiв.

в районi

вищез€вначених

4. Сектору контролю та звернень громадян апарату районноi державноi

адмiнiстрацiТ:

надавати структурним пiдроздiлам районноi державноi адмiнiстрацii,
територi€lльним органам MiHicTepcTB та вiдомств УкраiЪи в районi та органам
мiсцевого самоврядування методичну допомоry щодо вдосконалення роботи з
докуI\центами, органiзацiТ контроJIю за ix виконанням;
продовжити робоry щодо здiйснення контролю за станом виконання
документiв та дотриманЕям TepMiHiB структурними пiдроздiлами
райдержадмiнiстрацii, зняття док5ментiв з контролю, щотижневе надання
виконавцям перелiкiв контрольних докуtuентiв.

5. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови районно{
державноТ адмiнiстрацii вiд 01 цудня 20tб року Ns 281-р <Про стан

виконавськоi дисциплiни в структурних пiдроздiлах райдержадмiнiстрачiТ,
територiальних органах MiHicTepcTB i вiдомств Украiни у III кварта.гli
20|6 року>.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покJIасти на керiвника
апарi}ту районноТ державноi адмiнiстрачii Кучареву О.В.

Перший заступник головп
районноi держевноi адмiнiстрацii

,ш

с.нЕстЕров

