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РозпоРяджшння

9уц[в

]]ро роботу 3 контрольними

м, {/

докуР[ентами орган|в влади
вищого р!вня в структурних
п1дрозд1лах районно[ дерхсавно!
адм1н1страц!!

Б|дпов|дно до статей 6, |6 3акону .' 9кра|ни <|[ро дер)кавн| м|сцев]
адшт|н|сщац|?>>, з мето}о забезпечення безумовного виконання 9казу |[резидента
}кра!ни в|д 26 лилня 2005 року ]\ъ \|з2|2005 <<||итання контрол}о за
виконанням указ|в, розпоряд)кень | дорулень |!резидента )/кра!ни>, пол|птпення

роботи з конщольними документами орган|в влади вищого р|вня в структурних
п|дрозд|лах районно| дерт<авно! адм!н|страц||, своенасного та в повному обсяз|
]х виконання) врахову}они р|тшенн'т колег!| районно| дерхсавно| адшя|н|сщац|| в]д
26 березня 201.з року:

1. 3аступникам голови районно| державно| адм|н|страц||:
1.1. Бзяти п|д особистий контроль стан та як1сть п|дготовки в|дпов|дей на

виконання конщольних документ|в орган|в влади вищого р|вня у
п|дпорядкованих п|дрозд|лах районно| деря<авно| адм|н|страц||.

|.2.|[осилити вимоги до кер|вник|в структурних п|дрозд|л|в районно|
дер>кавно| адм|н|страц|| з питань своечасного та як|сного виконання
контрольних докуштент|в орган|в влади вищого р|вня ! п|двищення р|вня
виконавсько? дисципл|ни.

1.3. 1!оти)кня) на нарадах, заслуховувати зв|ти кер|вник|в управл|нь,
в|дд|л|в та |нтших структурних п|дрозд|л|в районно| дер)кавно| адм1н|сщац|| з

питанн'1 про стан роботи з конщольними документами орган1в влади вищого

р1вня.
2. 1(ер|вникам управл|нь, в|дд|л|в та |нгших структурних п|дрозд1л!в

районно? дер)кавно| адм|н|сщац||:
2.|. |1ри п|дготовц| в|дпов|дей на документи орган|в влади вищого р|вня

дощи1!1увытиоя вимог укра?нського правопису та мовних норм оф|ц|йно-

д!лового стил1о.
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2.2.||ост|йно в)кивати заход|в щодо забезпечення своечасного та в
повному об'ем1 виконання завдань, визначених в конщольних документах
орган|в влади вищого р1вня.

2.3.фодовя{ити робоц щодо забезпеченн'{ своечасного та на н.!.лежному

р|вн| складання план|в конщол}о за виконанн'{м довгосщокових документ|в.
Б!дпов!дн| ||лану1, в частин| терм!н|в виконання завдань, погоджувати з
сектором конщол1о аларату раионно1 дерх{авно1 адм1н1страц11 та затвердх{увати

у заступник1в голови' кер1вника а||арату раионно1 дерх{авно1 адм1н1страц11

в|дпов|дно до розпод|лу обов'язк1в.
4. €ектору конщол1о а[|арату районно| дерх<авно| адм|н|сщац||

(|ванова Ф.€.):
4.1. |{осилити контроль за своечасним виконанн'{т!{ контрольних

документ|в орган|в влади вищого р|вня. |!ро моэкливий зрив ]х виконанъ|я
|нформувати заступник|в голови та кер|вника а||Фату районно? дерэкавно|
адм|н|сщац|| в|дпов!дно до розпод|лу обов'язк|в.

4.2. [);ост|йно ъ|адавати сщуктурним п|дрозд|лам районно| державно|
адм|н|сщац|? практичну та методичну допомоц щодо порядку та правильност| \
ск.ттаданн'| план|в конщол}о за виконанням довгосщокових документ|в орган|в )

владу\ вищого р|вня.
4.3. |!родовжити практику п|дготовки спец|а-гтьного ((поперед)кення> про

необх|дн!сть ск.]1адання плану контрол1о за виконанн'1м довгосщокових
документ|в орган|в влади вищого р|вня.

5. |(онтроль за виконання\4 розпоряд)кення покласту| на кер|вника апарату

районно| дерх(авно| адм|н|сщац|? !{овтун 1.}о.

| олова районно| дерэпсавно[
адпп!н!страц|| в.в. лоБоичш,нко


