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9уц1'в ]{ь "/2

сектором контролто апарату районно| дер>кавно! адм|н|с|рац|! та затверд)кувати

у засц,пник1в голови, кер|вника апарац раионно1 дер)кавно1 адм1н1страц11
в|дпов1дно до розпод1лу обов'язк!в.

3. €ектору контрол1о апарац
([орлаяова Ф.А.):

Б|дпов[дно до статей 6, 16 3акону 9кра!ни <|{ро м!сцев! державн|

районно| державно| адм1н!страц1|

адм1н|сщац1!>, з метото забезпеченття безумовного виконання 9казу |1резидеита
}кра!ни в1д 26 лилня 2005 року м 113212005 <<|1итання контрол!о за
виконанням указ1в, розпоряджень 1 дорутень [{резидента }ра1ни>, покращання
виконавськот дисципл!ни в структуРних п|дрозд|лах районнот дер;кавно|
адм!н|сщац1|, врахов},1очи р|шення колег|| районно! державно| адм1н!сщаш1|
в|д 30 липття 2015 року:

!. [1ершому заступнич голови районно| державнот алм1н!сщаш|}.
заступнику голови районно| державно! алм|н!сраш|1;

1. 1. попередити кер|вник1в струкцрних п|дрозд|л!в районно! державнот
алм|н!сраш|| про персональн) в|дпов!дальн!сть ]а свосчасц л|дготовку
проект|в в|дпов|дей на виконання контрольних лок1мент!в. надання ]х на
ознайомлення | погодженгш засцпникам голови районно| лержавно|
адм|н1страц1! в!дпов1дно до розпод!лу обов'язк1в.

1.2. |!{отюкня на нарадах з кер!вниками структурних п1дрозд|л!в районно|
державно! адм|н|страц|| заслуховувати зв!ти щодо стану виконання
контрольних документ!в.

2. 1(ер[вникам сщукцрних п1дрозд|л|в районно| державно| адм[н|срац||:
2'\ ' Бэкити заход1в щодо удосконалення системи внщр1гшнього конщол}о

за виконанн'1м документ|в, спрямовану пеР1л за все на поперед]кення
мо)кливого невиконання' несвоечасного або неповного виконання завдань.

2.2. |{родов;кити роботу щодо забезпечення своечасного та на на''1е)кному

р1вн! складання план!в конщол}о за виконанням довгострокових док}.мент1в.
81дпов!дн1 плани, в настин1 терм|н|в виконання завдань' погоджувати з



2

3.[. |]осилити конщоль за сво€часним виконанйям контрольних
документ1в. |1ро мо>кливий зрив 1х виконання !нформувати заступник|в голови
та кер1вника апарац районно! дер;кавно| адм1н!срац1{ зг|дно з розлод!лом
обов'язк|в.

3.2. [!ост1йно надавати сщукт}?ним п|дрозд!лам районнот дертсавно|
адм|н1страц1! практичну та методичну допомоц щодо порядку та правильност!
складалня план|в контрол|о за виконанням довгостокових док1ттент|в.

3.3. |{родовхсити практику п|дготовки спец!альншх (поперед)кень>) про
необх1дн|сть складання плану контрол|о за викошанням довгострокових
документ1в.

4. 1(онроль за виконанням розпорядження г1окласти на кер!вника апарату

районнот дер)1(авно| адм1н1страц1! (овтун 1.!0.

|олова районно! дерлсавно{
адм!н!страц!| €.о. коРол[ок


