
ч!ту1вськА РАйоннА двР)кАвнА Адм|н!стРАц!я
хАРк! вськот оБ'1Аст|

РозпоРяджвння

{угу1в 11[9 э 7/

|1ро стан виконавсько! дисципл1ни
в структурних п!лро'зл!лах район но!
дер}кавно1 адм!н1страц|1 за
п|дсумками | п|вр!ння 2014 роь3

Б|дпов|дно до статей 6, 16 3акону }кра!ни <[1ро м|сцев| дерт<авн1
адм|н|отрац!!>, з метото забезпечення без),ътовного виконання 9казу |[резидента
9кра|ни в|д 26 лилня 2005 року лъ 1132/2005 <|{итання контролго за
виконанням указ|в, розпоряджень 1 дорутень |1резидента !кра!ни>>, покРащання
виконавсько1 дисципл1ни в структурних п1дрозд|лах районно| державно|
адм!н|страц||, врахову}очи р|тпення колег!! районно! дерт<авно! адм1н|сщац||
в|д 22 липня 2014 року:

1. 3аступникам голови районно] дер;тсавно! адм!н|страц|!:
1. 1. 11опередити кер|вник|в структурних п1дрозд1л|в районно| дер:кавно|

алм!н!сщаш!| про пеРсонапьну в!дпов!дальн!спь за сво(часщ п|лготовк1
лроек;!в в!лпов!лей на виконання контрольних локумен':!в. надання 1х на

ознайомленття | погод>кення заступникам голови
адм!н1страц|| в|дпов|дно до розпод|лу обов'язк1в.

раионно1 деря(авно1

1.2. 1!{отихсня на нарадах з кер|вниками структурних п1дрозд{л|в районно!
державно! адм1н!страц|| заслР(овувати зв1ти щодо стану виконання
кон грол ьн ут\ локумен г!в.

2. 1(ер|вникам структурних п|дрозд|л|в районно! дер>тсавно! адм|н|сщац!|:
2. 1. 8т<ити заход!в щодо }доскона.'1ення системи внутр|тпнього контро.]]]о

за виконанням документ|в, спрямовану пер1]] за все на попередження
можливого невиконання, несво€часного або неповного виконання завдань.

2.2. 3абезпенувати дотримання особами, в|дпов|дапьними за роботу з
конщольними документами в сщукцрних п1дрозд1лах раионно1 дер)кавно1
адм1н|страц|'{, [раф|ка прийому-здач1 |нформац|й на виконання контрольнгх
документ|в, затвердя{еного головото районно! дер>кавно! адм1н!отрац|! в]д
1].06-201з-

2.3. |{родовжити роботу шоло забезпечення свос.{асного та на належному

р|вн| складання ппан1в конщолто за виконанням довгострокових доцмент!в.
Б|дпов1дн| плани, в наотин| терм!н1в виконання завданъ, погод)кувати з
сектором контро'11о апарату районно| дер;кавно! адм|н1страц|| та затвердясувати

у заступник!в голови, кер!вника апарат} районно! державно! адм|н1страц1|
в|дпов!дно до розпол!л1 обов'язк|в'



2

3. €ектору контрол1о апарац районно! дер:кавно| адм!н|страц||
(1ванова Ф.€.):

3.1.[]осилити контроль за своечаоним виконан1'тм контрольних
документ|в. |{ро можливий зрив !! виконання |нформувати засцпник!в голови
та кер!вника апарац районно! дер;кавно! адм|н|сщац1! зг|дно з розпод|лом
обов'язк|в.

3.2. |1ост1йно надавати структурним п1дрозд|лам районно] державнот
адм1н1страц11 практичну та методичну допомогу щодо порядку та цравильност1
складання план|в контрол}о за виконанням довгосщокових док1,ътент1в.

3.3. [{родов;кити практику п|дготовки спец|ального (полередження) про
необх|дн|сть складання ппану контРол!о за виконан! тм довгострокових
документ|в'

4. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кен}#1 покласти на кер|вника аларац
районно| дер>тсавно! адпп!н|страц|! 1{овтун 1.то.

!|ерлший заступник голови

районно! дерэкавно! адм|н|страц1! вАР)кБ[нов


