
1гугу!вськА РАйоннА двРжАвнА Ад\шн|стРАщя

хАРк|всько| оБлАст|

РозпоРядт{вння

{угу'п'в у{, ?//
11ро стан викопавсько! дисципл1ци
у районн!й дер:кавн!й адм!н|страц||
за 9 м1сяш!в 2015 роь7

81дпов|дно до статей 6, 16 3акону 9кра|ни <|1ро м!сцев1 державн|
адм|н|ощац1}>, з метоло забезпечення без;,тловного виконання !казу |1резидента
}кра!ни в|д 26 лилня 2005 року ш9 113212005 <<|{итання конщо']!|о за
виконанттям указ1в, розпорядт<ень | дорунень |{резидента !кра!ни>, покращан!{'{
виконавсько] дисципл|ни в сщщтурних п1дрозд|лах районно| державно|
адм!н1сщац||, врахов},}очи р1п]ення колей] районно! державно| адм]н|сщац|1
в|д 27 жовтня 2015 року:

1. ||ертшому заступнику голови, засц.'пнику голови районно! дер:кавно|
адм1н!сщац|!:

|.|. 8себ|чно анал|зувати с!ан справ у дорг{ених сферах ! галузях.
п!двищити вимоглив!сть до управл|нських кадр!в. удосконалити робоц з
орган1зац1| та конщол!о за виконанн'1м дочмент1в та римати на особистопду
контрол| стан !х виконання.

1.2. вживати заход1в щодо свосчасного розг.]1.,{ду детгщатських звернень.
1.3. ||1двищити вимоглив!сть до кер|вник1в п1дпорялкованих сщуктурних

п!дрозд1л|в районно! дерх<авно! адм!н|страц1! за свосчасне |як|сне викояання
завдань' визначених у докя|{ент!1х орган|в влади вищого р|вня, розпорядженнях
та дор)д{еннях гол|в обласно! та районно! державних адм1н|страц|й.

1.4. Ёев1дкладно розг']ш1дати та погодщ/вати (в!зувати) докр;енти. як!
матоть стисл! терм[ни виконання.

1.5. !досконалити орган|зац|йн| з:|ходи щодо забезпечення виконання

указ|в, розпоряд;кень' дорг{ень президента 9ща!ни, постанов' розпоряджень
1(аб!нец й1н1стр1в !кра!ни, звернень народних депутат|в укра1ъи,

розпоряд}(ень, доручень та протокоп|в гол!в обласно! державно! адм!н|страц||
та районно| державно| адм|н|сщап|! !|]ляхом посилення д!евого конщолк):
щоденного' щоти)кневого, щом[сянного' щоквартального' щор!нного.

1.6. €истематично анал|зувати причини пору1шення терм|н!в виконання
конрольних документ1в, в уотановленому порядку' притяцъати до
в|дпов|дальност| прац!вник|в, яЁ невчасно або не в повному обсяз! викогт}тоть
контрольн| док1т.ленти.

2. 1(ер!вникам
адм1н!срац||:

ощуктурних п|дрозд1л1в районно| державно1



2.1. ||ровести робоц щодо недощ..щен|{'{ в подаль1]]ому надан!б{
|нформаш!| що виконання контольних локумент!в !з порушенням визначених
терм1н1в.

2.2. 9со6лиъу увац звернути на необх|дн1сть пол|пшлення як1сно!
п|дготовки проект1в розпорядних дочмент1в.

2.3. 8т<ивати заход!в щодо без}ъцовного виконання розпоряд)кень та
дор}чень гол|в обласно|
адм1н|сщац[|.

дерхавно| адм|н1сщац|! та районно! дерхавнот

2.4. ||оперодити кер!вник[в сщщтурних п1дрозд1л|в районно| державно!
адм!н!сщац|| що персональц в|дпов|дал ьн !сть за свосчасну, не п!зн!ше
30-денного терм|ну, !к|сну п1дготовку план1в контролто та недощ/.]денн'{
поРу1]]ень терм|н[в внущ!тпнього конщо.,!}о виконанн'{ докрлент!в,
встановлених регламенц|очими дочмент(1ми районно! дер:кавно!
адм[н1страц1|'

3. €ектору контРолк) апарац районно| дер:кавно| адм1н|срац|!
([орланова Ф.А.):

3. 1. 3д|йснтовати щоквартатьний анал1з стану виконавсько] дисципл1ни,
результати доводити до в1дома кер|вництва та кер1вник;в сщуктурних
п1дрозд1л1в районно! державно! адм|н1сщац[| для в1дпов1дного реагування.

3.2. |1родовжити практику перев|рок стану роботи з контольними
док},}.|ент:|ми, розпорядя(еннями ! дор1.теннями гол!в обласно! державно!
адм!н!сщац|! та районно! дерт<авно| адм|н|страц[т в стр),ктурних лфозд1лах
районно| державно! адм|н[отрац11, надання практично! та методинно| допомоги
на м|сцях, вносити пропозиц!? щодо удоскона.'1ення ц!с| роботи.

3.3. ||ост!йно зд1йснховати улеред:кувальн1 заходи щодо сво€часного
виконанн'{ документ1в, продовжувати щоденний !! мон1торинг.

3.4. [|родовхувати робоц з удосконален1{я контол|о плляхом б|ль:п
ефективного застосуван|{'{ системи електронного документооб|ц Розв 0ос при

4. 1(онщоль за виконанн'{м розпоряджен1б{ пок.,|асти на кер1вника апарац
районнот дер}(авно| адм!н|сщац[! 1(овтун 1.}0.

проведенн1 анал!тинно! роботи з питань виконавсько| диоципл1ни.

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


