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||ро орган!зац!по роботш з контрольними
документами оргап1в влади вищого
р!вня в структрних п!лрозл|лах
районно! дерэкавно! адм!н1страц!!

Б|дпов!дно до статей 6' 16' з9 3акону !кра1ни <<|{ро дер:кавн| м[сцев|
адм|н1сщац|}>, на виконання }казу [1резидента !ща!ни втд 26 лилня 2005 роч
м 1!3212005 <, ['! итан г:я конро'1]о за виконанням указ!в' розпорялжень | лорунень
|{резидента }ща!ни>, з метоло пол[птпенття роботи з контрольними докщ{ентами
орган|в влади вищого р|вня в стуктурник п|дрозд!лах районно| дер}€8нот
адм|н|сщаш||. свосчасного 1 як|сного ':х виконання' врахов},}очи р|шенг:я колег!|

рйонно| державно! алм1н1срац!! втд27 цаьня 2014 року:
1. 3аоцпникам голови районно{ державно| адм1н|ощац[|:
|.1.8зяти п|д особистий конщоль та посилити вимоги до кер!вник|в

п|дпорядкованих сщуктурних п1дрозд|л1в районно| державно] адм[н1сщац|| з
питань своечасного та як|сного виконання конщольних докуиент!в орган1в влади
вищого р|вня | п!двищення р1вня виконавоько] дисципл!ни.

1.2. |!{отижня' на нарад!1х' ]асл}.ховувати зв!ти кер!вник!в п|дпорядкованих
струкчрних п|дроздй!в рйонно] державно{ адм1н1сщац[| з питання про стан
роботи з контрольними доч/ментами орган1в влади вищого р[вт:я.

2. 1(ер|вникам сщут<турних п1дрозд1л!в районно| державно| адм1н1сщац[!:
2.1. ||ри п1дготовц| вйпов1дей на доч.менти орган!в влади вищого р!вня

дощимуватися вимог укра!нського правопису та мовних норм оф|ц|йно_д|лового
сти]11о та поот|йно вя<ивати заход1в щодо забезпечення своечасного та як!сного
виконанн'{ завдань, визначених цими дочментами.

2.2.3а6езпечити додер)кання особами, в1дпов|дальними за роботу з
ко}|трольними документами в струкцрних п|дрозд!лах районнот дер>кавяо|
адм1н1сщац1|, [раф|ку прийому-здан[ 1нформац|й на виконання конщольних
дочмент[в, за якими зд!йснтосться самост|йний конро]|д' затвердх{еного голово!о
районно! дерлсавно1 адм1н|сщац|! в1д 1 1.06.2013.

3. €ектору контол1о аларау районно|
(1ванова Ф.€.):

адм1н1страц11державно1
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3'1. |[осилити контроль за своечасним виконанням конщольних
док}тдент|в орган1в влади вип|ого р|вття. |1ро мохс-лгивий зрив !х виконання
1нфортшувати

3.2' |{оновити практику пйготовки заступникам голови, кер!внику
апарату районно! дер>кавно| адм[н1срац|! та кер|вникам отукт}?них
п|дроздй|в районно| державно! адм1н1сщац1! друкованих перел1к!в
конщольних докуиент1в, як! необх!дно виконати насц,пного ти)кня
(нагадрання).

4. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кенн'1 голови пок.]1асти на кер!вника
апарату районно| державно! адм1н1страц!! |{овтут 1.1!.

[|ерпший заступн!|к голови
районно1 дер:кавно! адм1ш1страц!! вАР)!{0,!нов


