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11ро п|дведенця п!дсумк!в
!|роведення оц|нк!| ефе|сгивност!
3д!исцецця структурнимп

адм!н!страц!! контролю за
вцконанпям завдань' ви3цачевих
контрольн!|ми документами
орган!в в.]|ад!| вищого р|вня та
|нппимп документамп

8|дпов1дно до статей б, 39 3акону 9кра!ни <|{ро деря(авн! м[оцев!

адм|н!сщац!}, з меток) забезпечення без}ъ.ловного виконання !казу
||резидента }кра!ни вй 26 липня 2005 року3т|р 113212005 <<|1итанття контрол|о
за виконанн'1м указ[в, розпорял:кень 1 дорулень |{резидента 9кра'1ни>,

покращан|1я виконавсько! дисципл1ни та п]двищення в1дпов|дальност!

дерхсавних слут<бовц!в за як1сне, своечасне виконання конщольних доцмент1в
та не дотцщен|б{ пору1ппень внущ|шн1х терм!н1в виконанття докуиент[в'в
рйонн1й державн1й адм!н|стац|], вр:|ховук)чи р|плення колег[! районно!
дерхсавно! адм|н|страц|! в|д 25 листопада 20!4 року:

1. 3аступнику голови' кер|внику апарац Районнот державно|
адм!н1сщац[!:

1.1.1римати п|д пост1йним контолем стан виконання контрольних
документ|в орган1в влади вищого р1вня, 1нц.тих докупцент1в у п1дпорядкованих
сщукцрних п!дрозд|лах районно! дертсавно{ адм|н1стац1! та як!сть п1дготовки
в]дпов]дей на них.

1'2' |[опередити кер1вник|в стукцрних п!дрозд[л[в районно! дер:кавно|
алм|н|сщаш[| пРо персон:}льну в!дповйальн!сть за свосчасщ/ п|дготовц
матер[ал1в для розгляду на зас1даннях колег1т Районно| державно| адм!н!сраш1|
та ,,роек.|в розпоряджень голови районнот державно| фм1н{срац1|.

2. (ер|вникалл сщукцрних п1дрозд1л!в районно! державно! адм|н!сщац1!:
2.1. €уворо дотрит{уватись внущ1лпн|х терм1н1в виконання ко|ттРодьних

докрлент1в, в1дпов|дно до вотановлених регламентуочих норм у районн1й
державн[й адм|н|стац|!, 1 забезпенувати в повному обсяз! виконання завдань,

визначених докр{еттгами орган|в влади вищого р[вня та 1н1[ими.
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2.2. забезпечувати сво€часну п|дготовку матер|ал!в для розгляду на
зас1даннях колег|! районно! дер;кавно! адм|н|страц|| та проект!в розпоряд)1(е11ь
: олови районно| державно} алм|н|с': рап! [.

2'3. [1роанал!з1ва'1 и с|ан справ у в!лпов!лних с]рукг}гни\ ::!_;ро+л! :ах

районно| дерхавно] адм!н!страц|! з питань планування д1яльност1. орган!зз:1!{

роботи консультативно-дорадчих орган1в. кадрово! та ::равово1 робо';'и'
орган|заш|| особис;о:о лрийому громадян. ведення д]лово.:с:ва. арх!вно!'
справи | контрол!о за виконанням локумент!в ';'а з |нтлих питань. 3а

результатами вжити вс|х необх!дних заход]в :цодо локРащання рс:боти з

вказаних напрям|в з мето1о недопущення виявлення недол]к!в п]д час
проведеннякомплекснихперев|рокапарапомрайонно1лержавно}алм!н|страш!!''

2.4. !нформаш!:о !11одо усунення недол]к!в. виявлени\ л!д час

коуллексно!о вивчення стилю '1а метол!в робо': и с'1р)к!)рни\ п!лрозл!л!в

районно| державно] адм1н|страц|!, погоджувати з ус!ма нленами ком!с![,

з2вначен и чи у в!лпов!лн !й лов!лш |.

3.}правл!нню агропромислового ро]вигку районно1 лер;:савно1

адм|н|сщац!| (Альотшина €.€.) в;кити нев|дкладних заход|в п1одо усунення
недол1к1в, виявлених п|д час комплексно| перев!рки управл|ння 28 '05.2014.

4. [ектору контролто апарату районно! дер>кавно! алм|н|страш!|
(1ванова Ф.€.):

4.1. |[осилити контроль за свосчасним виконанням документ!в орган!в
влади вищого р!вня, а також ]нших контрольних документ!в' ! раз|
встановлення загрози зриву своечасного виконання документа безпосередн|м
виконавцем в зазначений терм|н, негайно !нформувати перт|]ого засцпника
голови' заступника голови, кер|вника апарац районно| дерхавно1 адм]н]стРац1{

в!ллов!лно ло розпол!л1 обов'язк!в для в!длов!дно: о реа!) вання.
4.2. |1адавати практичну та методичну допомоц особам, в!д;:ов!дальним

за роботу ] контрольними докууен!ами в сгРук|)рних л|:ро;л!пах районно|
дер;кавно! адм!н!страш|1, щодо орган!зац11 роботи з ко}1тр0льними

док) мен гау и.

5.1{онтроль за виконанням розпоряр1(ення покласти на кер1вника

апарац районно| лер;кавно! адм!н|страц|1 (овтун 1.10.

'2а
3аступник : олови районно| /э-='- ' .

дер:кавно! адм!н|страц!! '"' в.в. коРост0,льов


