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2. 11ро п1дсумки роботи !з 3верненнями громадяц у 9уц!вськ!й
районн!й дер)кавн!й адм!н!страц![ за ! п!вр!ччя 2020 року

3аслухавтпи та обговоривтши |нформац|то про п|дсумки роботи
|з зверненнями громадян у 9угу|вськ1й районн1и дер>кавн|й адм|н|стр1ц|? за
1 п|вр|ння 2020 року, колег|я районно| державно| адм|н|страц1| в1дм1нае, що
робота |з зверненнями громадян у 9угу|вськ|й районн|й деря<авн|й адм|н|страц||
ведеться на нале)кному р|вн|.

3а 1 п|вр|ння 2020 ро}у на адреоу районно| дер)кавно? адм|н|страц||
над|йтшло 151 звернення громадян: через обласну дер)кавну адм|н|страц|то _ тоз
звернень, в|А |нтпих орган|зац|й, установ _ 3, потштото _ 8. Безпосередньо в|д
громадян над|йтпло 27 звернень: у тому числ| особисто - 22, на особистому
прийом| _ 5. [ако>к над|йтпло 8 електронних звернень.

3а зв|тний шер|од над|йгпло 3 дублетних 3вернення.
?акож за { п1вр|ччя 2020 року над|йтпло 9 колективних звернень, повторних

3вернень не надходило. €еред звернень, що над|йтлли, пропозиц|й (заувах<ень)
не було, скарг -4,заяв (клопотань)_ |47.3 урахуванням колективнихзвернень
до районно? дер)кавно| адм1н|страц|| 3вернулось з82 громадянина. Бони
пору1пили \7 2 р|зноман|тних питання.

Р1айб|льтп характерними питаннями, з якими зверталися громадяни, були
питаняя комунального гооподарства _ 74.11а другому м!сц1 знаходяться литання
соц1ально| пол|тики та соц|ального захисц - 2з, з яких 6 стосувалися надання
матер|ально| допомоги на л1кування, 6 надання всеб|чно| допомоги та
допомоги продуктами харчування, надання матер1ально| допомоги на
проведення процедури гемод|алтзу _ 4, забезпечення п|льгового шро!зду та
нарахування оубоид|1 _ 3, на придбання я{итла та ремонт будинку - 3, на
придбання калоприймач|в _ 1.

€л!д зазначит!!, 1{Ф у зв1тному пер|од|, районно}о радо}о 3 питань надання
допомоги малозабе3печеним верстам населення, ме1пканцям району як1
опинились у скрутних )киттсвих обставинах, та ком1с1сто з питань надання
адресно| допомоги хворим на хрон|чну ниркову недостатн|сть для отримання
процедури гемод|ал|зу в [арк|вському обласному кл1н|нному центр1 уролог|? |

нефролог|| 1м. Б.1. 1]-{аповалова, не проводилось я{одного зас|дання у зв'язку з
в|дсутн|стто котшт|в у районному фонд| надання матер1ально| допомоги. {е



2

обумовлено тим, що у 2020 роц| с|льськими та селищними радами району не
проврдилось сп1вф|нансування районного бтод:кету на соц|альний захист
населення.

9с|м громадянам, як1 зверталися до районно| дер)кавно| адм1н1страц|| за
матер|альното допомогото, були надан| роз'яснення стосовно проведення
в|дпов|дно| роботи з о|льськими' селищними головами щодо формування
м|сцевих фонд|в надання матср|ально| допомоги та рекомендовано звернутися
1з заяво}о про надання матер|ально| допомоги до виконавчого ком1тету
в|дпов|дно| с|льсько| чи селищно| ради за м1сцем прох{ивання.

'1ако>к метшканц|в району 'урбу"',и 
питання щодо охорони здоров'я _ |4,

аграрно? пол|тики | земельних в|дносин _ 13; еколог|| та природних ресурс|в _
10; х<итлово| пол|тики, транспорту та зв'язку забезпечення дотримання
законност| та охорони правопоряА$, реал|зац|| прав | свобод громадян _ по 6,
с]мейно| та гендерно| пол|тики, захисц прав д1тей _ 5; економ|чно| та ц|ново]
шол1тики, д|яльност| орган|в м|сцевого самоврядування _ ло 4, культури та
культурно| спадщу\ни - 3; |нтп| питання - 2; осв|ти' науково|, науково-техн|нно?,
1нновац1йно| д|яльност1 та 1нтелектуально| власност|, д|яльност| м|сцевих
орган|в виконавчо| влади - по 1.

Б|дпов|дно до соц1ально-профес1йного стану заявник|в за 1 п|вр|ння
2о20 року до районно| дерх<авно| адм|н|страц1| звернулося пенс|онер1в _ 43,
роб|тник|в _ 1 1, прац|вник1в бтодэкетно| сфери _ 1, п|дприсмц|в _ 0, безроб|тних
_ 2, |нтлих категор|й _ 90.

3а зв|тний пер|од в|д ос|б з |нвал|дн|стто внасл|док в|йни, ветеран|в прац|'
уиасник|в в|йни, д1тей в|йни, ос1б з 1нвал|дн|ст1о' учасник|в бойових дтй, а
такох{ уиасник|в л1кв|дац|| насл1дк|в авар|| ъ|а чАвс, багатод|тних с|мей,
одиноких матер|в та |нштих громадян, як| потребутоть соц|ального захисту та
п1дтримки,над|йллло 50 3вернень, 1 зверненнянад|йтпло в|д дитину|.

|{ротягом зв|тного пер|оду |з загально| к|лькост1 звернень, що над1йшлли до
районно| дер)кавно| адм|н|страц||, 26 _ вир|шлено по3итивно' на 98 _ надан|
роз'яснення зг|дно з чинним законодавством' 13 _ в|дправлено за нале)кн|стто.
Ба даний чао у стад|| розштяду перебувае 14 звернень.

3а 1 п|вр\ччя 2020 року кер|вництвом районно| дерх{авно| адм|н1страц||
проведено 3 особистих прийоми (з них | ви!зний), на яких прийнято 6 щомадян
(на ви|зних - 3, на м|сц| _ 3).

Ёа виконання вимог постанови 1(аб|нету й|н1стр|в 9кра|ни в|д 11.03.2020
.]\гч 2|| <|{ро запоб|гання по1ширенн}о на територ|| }кра!ни корона в|русу
соу1о-19) (з| зм|нами та доповненнями), р|тпення позачергового зас|дання
рег|онально| ком|с|| з питань техногенно-еколог|чно| безпеки та над3вичайних
оицац|й {арк|всько| област| в1д |2.0з.2020 }{'э 01-2212220, почина}очи з
16.03.2020 обмеэкено особистий прийом щомадян посадовими особами
{угу?всько| районно| деря<авно| адм|н|страц|| до особливого розпоряд)кення'

Ёа виконання доручення голови [арк|всько| обласно] дер:кавно|
адм|н|страц1| в|д 08.01.2020 ]\ъ 01-з0|12в ,,|{ро забезпечення проведення
особистих ви!зних прийом|в громадян кер1вництвом отруктурних п|дрозд|л|в
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[арк|всько| обласно| дер)кавно| адм|н|страц1| у с|чн1 2020 року), з мето}о
вжиття заход|в, спрямованих на зд|йснення всеб|чного розш1яду звернень
метттканц}в )(арк!всько| област1, задля вир|тпення проблемних питань та
поновлення пору1шених прав щомадян, забезпечення реал|зац|| прав щомадян
на звернення до м|сцевих дер)кавних адм|н|страц|й у найв!ддален1тших
населених пунктах [арк!всько| област| 28.01 .2020 кер|вництвом районно|
дер)кавно| адм|н|страц1| було вх{ито заход1в стосовно орган|зац|| проведення
ви|зного прийому громадян у смт Бсхар 9угу|вського району )(арк|всько|
област! кер|вництвом.структурних п|дрозд|л|в )(арк|всько| обласно| державно?
адм|н|страц||. |{1д час особйстого прийому до кер|вництва структурних
п1дрозд|л!в )(арк|всько| обласно| державно| адм|н1страц1| з набол]лими
питаннями 3вернулося з2 мешканця смт Бсхар. 1(ер1вництво районно|
дерх{авно| адм|н|страц|? не т|льки безпосередньо взяло участь у проведенн|
особистого прийому, а й залунило кер|вник1в в|дпов|дних районних слух<б та
структурних п|дрозд|л|в районно| деря{авно| адм|н|страц|| задля вир|тпення
питань, як| нале>кать до ]х компетенц||.

Ёа виконання пункц 3 }казу |{резидента 9кра!ни в|д 07.02.2008
]\ъ 10912008 <|{ро пертпочергов| заходи щодо забезпечення реал1зац1|
та гарантування конституц|йного права на звернення до орган|в дерэкавно|
влади та орган|в м|сцевого самоврядування) при районн1й дер>кавн|й
адм1н|страц|| прац}ое пост|йно д1точа ком|с|я 3 питань ро3гляду звернень
громадян. 3а зв1тний пер1од було проведено 6 зас1дань ком|с||, в тому
числ| 2 ви!зних. на яких розштянут| питанн{, 1{Ф виклика}оть соц1альну напругу
та потребуготь моб|л|зац|| ресурс|в та зусиль орган|в виконавчо| влади р|зного
р|вня | орган|в м|сцевого самоврядування.

Фдн|ето з форм сп|лкування з громадянами в районн|й дерх<авн|й
адм|н|страц|| е телефонний зв'язок з населенням <[{ряма л|н|я>>, яких за
поточний пер|од проведено 5. |ема сп|пкування заздалег|дь доводиться до
в1дома ме1пканц|в району через |нформац|йну газету <Б|сник 9угу|вщини) та
оприл}однена на оф|ц|йному вебсайт| районно| дер)кавно| адм|н|страц||.

} районн|й дерэкавн|й адм|н|страц|| створено нале)кн| умови для надання
квал|ф1ковано| допомоги громадянам з правових питань. Бпродовхс 1 п|вр|иня
2020 року до громадсько| приймальн| з надання безоплатно| первинно| правово|
допомоги 9угу|всько| районно| дер)кавно| адм|н|страц|| звернулося
|2 метпканц|в 9угу|вського району. Бс1м надано консультац1| та грунтовн|
роз'яснення 3 г{равових ||итань та допомога у складенн| заяв, скарг та 1нтпих
документ1в правового характеру.

!ля забезпечення реал|зац1| конституц|йних прав щомадян на звернення та
особистий прийом, обов'язкове одер)кання обгрунтовано| в|дпов|д|,
неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення щомадян,
колег|я районно| дер)кавно| адм1н|страц|| вва)кас за необх|дне:

1. 3аступнику голови' кер|внику аларату районно| дер)кавно] адм|н|страц||:
1.1. (лрияти зростаннто показника по3итивно вир|штених питань

зазначених у зверненнях.
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|.2. 3вертати увагу на вир|тпення питань' поруш1ених у колективних
3верненнях, та пер1шочерговий розгляд зверне}{Б, } яких пору1шу}оться проблеми
соц|ально нез0хищених верств населенн я | ос|б, як| матоть особлив| заслуги
перед !кра!ного, обов'язкове роз'яснення заявникам порядку оскарження
лрийнятих р|тпень в{дпов|дно до вимог чинного законодавства.

1.3. 3абезпечити н€!"ле}кну взасмод1го дер)кавних орган|в влади та орган|в
м1сцевого самоврядування з мето}о оперативного | всеб|чного вир|1цення' в
межах повнова)кень' питань, з якими зверта1оться громадяъ|и на особистому
прийом[.

1.4. Б>кити додаткових заход1в щодо вдосконалення роботи |з зверненн'{ми
громадян, особливу увагу лрид|лити орган|зац|| систематичних зустр1ней з
населенням як безпосередньо на м|сцях, так | иерез заооби масово| |нформац||.

2. 1(ер1вникам структурних п|дрозд|л|в районно| дер)кавно| адм|н|страц||:
2.|.3абезпечити дотримання вимог 1нструкц|| з д|ловодства 3а

зверненнями громадян в органах дер)кавно| влади | м|сцевого самоврядування,
об'сднаннях громадян, на п1дприсмствах, в установах' орган|зац|ях, незалея{но
в|д форм власноот|, в засобах масово| |нформац||, яка затвердя{ена постаново}о
1{аб|нец Р1|н|стр|в !кра|ни в|д 14.04.1997 ]\ъ з48 (з| зм|нами).

2.2. 3абе3печити недопущення факт|в формального п|дходу до роботи з
ро3штяду 3вернень громадян.

2.3. |{роводити анал|з | узагальнення питань) що пору1шу}оться у
зверненнях громадян, особливо повторних 1 колективних, виявляти причини' що
|х пород:ку}оть, в)кивати заход|в для розв'язання найб|льтп актуальних проблем.

2.4. [отримуватися вимог чинного законодавства, доручень кер1вництва
районно| дер)кавно| адм|н|страц|| п|д иас п|дготовки в1дпов|дей за результатами
розгляду звернень щомадян, що перебуватоть на контрол|.

3' Рекомендувати виконкомам с|льських, селищних рад:
3. 1. Б:кити ана.]тог1чних заход|в.
з.2. €тан роботи |з 3верненнями громадян розглядати на зас|даннях

виконком|в дв|н| на р|к _ за п|дсумками року та пер1пого п|вр|ння.
4. Рекомендувати кер|вникам п1дпри€мств' орган|зац1й та установ району

вя{ити нев|дкладних заход|в щодо забезпечення реал|зац|] конституц|йних прав
громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов'язкового
одер)кання обгрунтовано| в!дпов|д|, неухильного виконання норм 3акону
}кра|ни *|[ро звернен}шт громадян).

5. Б|дд|лу забезпечення досцпу до публ1ино| 1нформац||, ро3гляду
звернень громадян та захисту персональних даних районно| дер>кавно|
адм|н!страц[|:

5.1. [{роводити анал|з | узагальнення питань, що пору1пу1оться у
зверненнях громадян, особливо повторних | колективних.

5.2. 3а6езпечити надання методично] та практично| допомоги структурним
п|дрозд|лам районно| деря{авно[ адм1н|страц1| та органам м|сцевого
самоврядування з питань роботи 1з зверненнями громадян.

5.3.3д|йсн}овати контроль за орган|зац|сто роботи |з зверненнями громадян
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в струкцрних п|дрозд|лах районно? дер)кавно| адм|н|страц||,
с1льських' селищн их рад.

5-.4. : |{|}дгоцвати проект розпорядх{ення голови районно|

|олова районно!' дерясавно[
адм!н!страц!| €ерг!й лоБодшнко

Фкоана €еменова
-|{тобов 1{1янська

виконкош1ах

дер>кавно|



укРА1нА
чугу|в с ькА рдй оннА дв Р}!{АвнА Адги|н|с тРАц1я:--

г/ / хАРк|всько[ оБлАст!
Фььу о/''2'з/ззсу витяг з пРотоколу лъ 051.!\уз

@ . 0 0|' о3 9'о а=@ зас!дання колег!| районно[дерэкавно| адм!н!страш![у
в!д 28 липня 2020 року

1. ]1ро стан виконавсько|
9угу1всько[ районно| дернсавно[
2020 року

дисципл1ни в структурних п!дрозд!лах
адм!н1страц1[ за п1дсумками 1 п|вр!ння

3аслухав1пи та обговоривтпи 1нформац1то про стан виконавсько| дисцилл|ни
в структурних п|дрозд|лах 9угу|всько] районно| дерх{авно| адм|н|страц|| за
п|дсумками 1 п1вр|ння 2020 року, колег1я районно| дер)кавно| адм|н|страц||
в1дм1иае, що питання п|двищення р|вня виконавсько| дисцилл|ни, забезпечення
повного та свосчасного виконання завдань, як| м|стяться в контрольних
документах, с одним 1з основних напрям|в роботи районно| державно|
адм|н1страц1|.

[{ротягом 1 п|вр|иня 2020 року з мето}о забезпечення овоечасного
виконання розпоряд)кень | дорутень гол|в обласно| та районно| дерх<авних
адм|н1страц|й, лист|в обласно| дер)кавно| адм|н|страц|| та 1нтших контрольних
документ1в в апарат| районно| державно| адм|н1страц1| пост|йно зд|йснювався
контроль за ]х виконанням 1шляхом оперативно-техн|чного в|дстея<ення,
систематичного анал|зу отатистичних даних та перев1рки орган|зац|] | стану
виконання завдань безпосередньо на м|сцях з наданням практинно| та
методично| допомоги.

€истема контрол}о районно| дерх{авно| адм1н|страц1| побудована на
п|дстав| щоти)кневих застерех{ливих нагадувань у вигляд| перел|ку документ1в,
як| повинн| бути виконан| протягом поточного | наступного тих<н|в, та
щоденного контрол}о за ходом |х виконання.

Ё{а початку 1 п|вр|ччя2020 року на контрол| перебувало 329 документ|в.
! зв|тному пер!од| районното дер)кавното адм|н|отрац1сто взято на контроль

635 докуълент|в, 3 них: 12 розпорядя{ень та 6 доручень голови )(арк|всько|
обласно] дер)кавно| адм|н1страц||, 16 розпоряджень та 6 доручень голови
районно| деря{авно| адм|н|страц||, 14 доручень заступника голови районно|
дер)кавно| адм|н!страц||, 398 документ1в посадових ос1б )(арк|всько| обласно|
дер}кавно| адм|н|страц||, 3 районн| програми, 130 лист|в та 1нгших документ|в
територ|альних орган|в, центральних орган|в виконавчо| влади' орган|в
м1сцевого самоврядування, правоохоронних та контрол}о}очих орган1в, у тому
числ1: 25 лист1в з 9угу|всько] районно| ради, 9 з 9угу|всько| м1сцево]
прокуратури, 2з з контрол}оточих орган1в, 4 адвокатських за|\ита,
1 депутатських 3вернень та 7 внутр1тпн|х документ1в районно| дер>кавно|
адм1н|страц||.
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3агальна к|льк|сть документ|в, що перебувала на контрол| протягом
1п1вр1иня 2020 року складала964.

Б|дпов|дно до проведеного анал|зу роботи з контрольними документами в

районЁ|й дерэкавн|й адм|н|страц|| у зв|тному пер|од| структурними
п1дрозд1лами районно| дерх{авно] адм|н|страц|? було надано 226в |нформац1й
(пром!>кн| та остатонн|) про виконання 3авдань, з€шначених у контрольних
документах' що в середньому склад€ш1о по 19 1нформац|| щоденно.

|{ротягом 1 п|вр|ння 2020 року було отримано 300 дочмент1в з дуя{е
стислими терм|нами виконання' з них: 150 _ з терм|ном виконання в|д 1 до
3 дн!в, 150 * в|д 4 до 8 дн|в. 1акож отримано 335 документ|в з пер1одичними
терм|нами 1нформування: ((щоденно)) _ 6, <<щоти)кня) _ 18, <<щом|сяця>> _ 22,
кб|льтпе двох раз|в> - 22, ((щокварталу) - 24, <щоп|вроку) _ 3, <<щороку>> _ 2,
з 1нтпими строками 1нформування 238 докуътент1в.

3а зв|тний пер1од у районн|й деря<авн1й адм|н1страц|| було виконано в
повному обсяз| та знято з контрол}о 647 документ|в, що складас 67% в|д
загально| к|лько ст! контрольних документ|в.

|[еренесено терм|ни 1нформування 4 дорунень 3аступника голови районно|
дер)кавно| адм|н1страц|| та дов|дки про ре3ультати вивчення стилто та метод|в
роботи в|дд|лу культури, молод1 та спорту районно| дер)кавно| адм|н|страц||.

} ц|лому анал|з роботи з орган|зац|| та виконання вимог директивних
документ|в ус|х р|вн|в влади св|днить про позитивн| зру1пення в удосконаленн1
ф'р* 1 метод|в орган|зац|| контрол}о за !х виконанням та зм|ну п|дход|в до
оц|нки р1вня виконавсько| дисципл|ни, сутт€ве п|двищення вимогливост| до
безпосередн|х виконавц|в за своечасну та як|сну реал|зац|то встановлених
завдань. |{ри цьому значно посилено вимоги до персонально| в|дпов1дальност|
кер|вник|в структурних п|дрозд|л1в районно| деря<авно| адм|н1страц|?, за стан
справ на доручених д|лянках роботи та результативн1сть реал|зац|| дерхсавно|
пол|тики у в|дпов|дних галузях.

Ёеобх1дна увага прид1ляеться питанням орган|зац|| 1 зд|йснення контрол}о
за виконанням доручень голови районно| дерх{авно| адм|н|страц||. 1{онтроль с
складово}о частино}о управл|нських функц1й районно| дер)кавно| адм1н1страц||,
саме тому кер|вництво районно] дер)кавно| адм|н1страц|| тримас п|д оообистим
контролем процеси вир|тпення завдань' як| щоти}кн'{ обговорто}оться на
оперативних та роз111ирених нарадах голови районно| дер)кавно| адм|н|страц1| |

носять тематичний характер. 3а 1 п|вр|ння 2020 року голово}о районно?
дерх{авно| адм|н!страц|| було проведено 20 таких нарад, на якихро3ш1януто |44
питання' дано ст1льки }к дору{ень з р|зними терм|нами виконання. |{ротягом
зв1тного пер1оду зд|йснтовався лост1йний контроль за станом виконання
доручень голови районно| дерх{авно| адм1н|страц1|: в|дсте>кувались терм1ни
виконання завдань, зд|йсн}овався зб1р 1нформац|| про виконання та готувались
узагальнен1 |нформац1| про стан виконання завдань з наступним |нформуванням
голови районно| дер)кавно| адм|н|страц1|.

Б|дпов1дно до плану проведення перев|рок ходу виконання структурними
п|дрозд|лами районно| дер}кавно| адм|н|страц||, виконкомами с1льських,
селищних рад завдань' визначених законами )/кра!ни, актами [{резидента
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!кра|ни, 1{аб|нету }и1|н1стр|в !кра|ни' розпорядх{еннями т дорученнями гол|в
обласно]' та районно| дерэкавних адм|н|страцтй на 1 п|вр|ння 2020 року було
створено робон|'групи та проведено перев|рки виконання 2 розпоряд)кень
голови [арк|всько|.обласно| дер>кавно] адм1н|страц||: в|д 27.09.20\9 ]\ъ 500
.|{ро заходи щодо безавар|йного пропуску ос|нньо-зимових дощових паводк1в,
льодоходу | весняно| повен1 в област| у 20\9-2020 роках>> та в|д 25.0\.20|9 м 10
*[{ро затверд)кення обласного плану заход1в з реал|зац|| €тратег|| дер>кавно|
пол|тики з питань здорового та активного довгол|ття населенн'{ на пер|од до
2022 ротч))' за п|дсумками яких п|дготовлен| допов|дн1 записки з конкретними
пропозиц|ями щодо уоунення виявлених недол|к|в у робот|.

|{ротягом зв!тного пер|оду терм|ни, визначен| законодавством та
встановлен| в документах орган|в влади вищого р|вня, розпоряд)кеннях та
дорученнях гол|в обласно| та районно| дер}кавних адм1н|страцтй, не
пору1пувались. Але, було допущено пору1пення терм|н|в внутр|тпнього
контрол}о виконання документ|в такими структурними п|дрозд1лами районно|
дер)кавно| адм|н1страц||: сектором м|стобудування та арх|тектури' в1дд|лами
осв|ти та ф1нанс|в районно| дер)кавно| адм1н|страц||. 3азначен1 факти були
розглянут| на нарадах голови районно| дер)кавно| адм|н|страц|| з виконавсько|
дисципл1ни.

Ёа налех<ному р|вн! зд|йснтосться орган|зац|я контрольно| функц|| такими
структурними п|дрозд|лами районно| дер)кавно| адм|н|страц||: апаратом
районно| дер)кавно| адм|н1страц1?, в|дд|лами масових комун|кац|й, дер:кавно|
ресстрац||, )китлово-комунального господарства' буА|вниптва та
1нфраструктури' з питань надання адм|н|стративних послуц в!дд|лом оборонно|
роботи, цив|льного 3ахисту та взасмод1| з правоохоронними органами районно|
дер)кавно] адм|н|страц1|.

Браховутони вищевикладене, з мето}о забезшечення безумовного
виконання 9казу |[резидента 9кра|ни в|д 26 лилня 2005 року )& \\з2|2005
<<[{итання контрол}о за виконанням указ|в' ро3порядх{ень | доруиень |{резидента
!кра|ни> та покращання виконавсько| дисципл|ни в сщуктурних п|дрозд1лах
районно| дер)кавно| адм|н1страц!| колег|я районно| дер)кавно| адм|н|страц||
вважас за необх|дне:

1. 3аступнику голови, кер|внику алФату районно| дер)кавно| адм1н|страц||:
1.1. |{роанал|зувати х|д виконання закон1в 9кра|ни, акт|в та доручень

[[резидента )/кра|ни | 1{аб|нету Р1|н|стр1в !кра{ни, розпорядх{ень | доруиень
гол|в обласно| та районно| дерх{авних адм1н|страц|й, що знаходяться на
контрол| ' виз|1,ачити пр|оритетн| напрямки роботи, на як| потр|бно звернути
оообливу увагу.

\.2. .{етально анал|зувати кожен факт несвоечасного чи неяк|сного
виконання документ|в, що перебуватоть на контрол|, п1, у раз| потреби,
!н|ц|товати пору1пення литання про притягнення до дисщипл|нарно|
в|дпов|дальност| кер|вник|в структурних п|дрозд|л|в районно| дерх<авно?
адм1н|страц1| та |нцдих посадових ос|б, з вини яких допущено пору1пення
терм1н|в виконання документ|в.

1.3. [{осилити вимоги до кер1вник|в структурних п|дрозд|л|в районно|



державно[ адм|н|страц|| щодо якост| п1дготовки |нформац|| про виконання
контрольних документ1в, що пода}оться до орган|в влади вищого р|вня.

2. 1{ор| внйк4м структурних п|дрозд1л1в районно| дерх{авно| адм|н|страц||:
2.1. ['{ост|йно в>кивати заход|в щодо покращення виконавсько| дисципл|ни

в питаннях оперативност|, системност| | якост| виконання 3авдань та
|нформування про |х виконання.

2.2. 3абезпечити сво€часне письмове
дер)кавно| адм1н1страц|| про виконання
дерх{авно| адм !н1страш|'1.

|нформування голови
доручень кер|вництва

раионно1
раионно1

2.3. |{ол|п1пити роботу |з слуя<бовими документами 1пляхом безуъловного
виконанн'1 вимог 1нструкц1| з д|ловодства в 9угу?вськ|й районн|й дер>кавн|й

означеного питання.

|олова районно[ дерэ:савно[
адм1н!страц![

адм|н1страц|| )(арк|воько| област1, зокрема в частин1 дотримання терм1н|в
виконанн'1 документ|в, ъ|адсилання документ|в за нале>кн|стто, п|дпису
|нф ормац|й, о ф ормлення т а складання документ|в.

2.4. !ля б|льтш оперативного розш1яду, вир|тшення завдань' встановлених у
розпоряцчих документах, забезпечення неухильного !х виконання' планувати
ро3гляд контрольних док}ъ,{ент|в та стан виконавсько| дисципл\ни на т{арадах у
кер|вник|в структурних п|дрозд|л|в не р1дп:е одного разу наквартал.

2'5.3>кити орган|зац|йних заход|в щодо виконання контрольних
документ1в тшляхом ведення кореспонденц|| та контрольних функц1й в систем|
електронного документооб|ц Ровв0ос.

3.Б1дд1лу документального забезпенення, контрол}о та орган1зац|йно|
ро боти алар ыц районно| дер)кавно| адм1н|страц|| :

3.1. 3абезпечити подаль1пе удосконалення порядку орган|зац|| роботи з
контрольними документами, п|двищення р|вня виконавсько| дисциллтни,
в)кивати заход|в щодо по1шуку нових функц|оналъних мо)кливостей
застосування системи електронного документооб|гу Розз}ос, як1 б дозволили
в1добрах<ати максимальну |нформац|то про контрольний докуменц в|дстех<увати
стан його виконання.

3.2. 3д|йон}овати систематичний мон|торинг лричин пору1пення строк|в
виконанн'1 контрольних докуътент|в, що надтйтлли до районно| дерх<авно|
адм|н|отрац1|, та надавати пропозиц|| кер1вництву районно? дерх<авно|
адм|н1страц|| для в|дпов|дного реагування.

з'з. 3абезпечити вчасну п|дготовку структурним п|дрозд1лам районно|
деря{авно| адм|н|страц|| щотих{невих письмових нагадувань-попередх{ень про
строки виконання контрольних документ|в.

3.4. [1|дготувати проскт розпорядх(ення голови районно| дерх<авно| адм1н|страц|| з
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