
!гут}.!вськА РАйоннА дшРт(АвнА Адм1н!стРА]ця
хАРк!всько| оБлАст!
РозпоРяд)к0,ння

{уц1'в хр 7'б1'-

[1ро затвердхсепня 1!1етодпки проведенпя
оц|нкц ефе:сгивност! зд|иснення
стРу!сгурнпмп п!дрозд|лами районно!
дер'(авяот адм1п!страц!! контролю за
як|сним, сво€часц!1м викоцанцям завдапь'
виз|!ачецих докум€нтамп орган!в владш
вищого р!вня та !нпшпми документами

8|дпов|дно до статей 6' 16' 39 3акону !кра|ни <<|{ро дер:кавн! м1сцев|
адм]н|сщац1}>, йетодики проведенн'1 оц|нки ефективност1 зд!йснення
органами виконавчо] влади конщо.'1|о за виконанн'1м завдань, визначених
закон:1ми !кра!ни, актами |{резидента 9кра!ни, постанов:1ми 8ерховно! Ради
9кра|ни, прийнятими в|дпов1дно до 1(онстицц|! та закон1в укра!ъи, акгами
1(аб1нету й!н1ср1в !кра!ни, дорг]ен!{'{ми |{рем'ср-м|н1ора }кра!ни,
затвердтсено| постановок} 1&б|нету й|н1ср|в 9кра|ни в|д 18.05.2011 !хгэ 522 (1з

зм|налли), з мето!о забезпечент:я безумовного виконант]я }казу ||резидента
9кра|ни в|д 26.07.2005 }|р 1 13212005 <<|[итання контрол|о за виконанням указ!в,
розпоряд)кень 1 дорулень ||резидента 9кра{ни>, для п|двищення ефективност|
контрольно! функц1| та в|дпов|дальноот| посадових ос|б за стан виконавсько1
диоципл1ни:

1.3атвердити йетодику проведення оц|нки ефективност1 зд!йснення
структурними п|дрозд!лами районно| лержавно! адм|н!сщац|! контрол1о за
як!сним, своенасним виконанн'1м завдань' визначених документами орган1в
влади вищого р!вня та |н:пими докрлентами (ла.гт! - йетодика), що додаеться.

2. Фц|нка проводиться за показник:1ми' зазначеними у додатку до цього
розпорядженн'{.

3. 3асцпникам голови районно| дерх<авно! адм!н!сщац1!:
3.1. |{ровести наРади з кер!вниками п1дпорядкованих сщукц?них

п[дрозд|л1в районно! дерхсавно| адм|н1сщац|! з мето|о визначення тцлях|в
покращання показник!в, за якими проводиться оц|нка ефективност! зд!йснення
ними контрол}о за як1сним та сво€чаоним виконан!1ям завдань'

документами орган1в влади вищого р!вня. |нштими доку!{ентами.
3.2. |риматп п1д пост|йним особистим конщолем стан

завдань' визначених доч/,]\1ент{1ми орган|в влади вищого р1вня
доч/,}{ент!1ми.

визначених

виконання
та |нтцими



2

4. |{ер|внику апарац районно| державно| адм|н[страц1! 1(овтун !.10.
забезпечити орган|зац1ло проведення оц!нки ефективност| зд|йснення
сщукт)рними п|дрозд|лами районно| державно| адм1н!страц|| контрол1о за
як1сним та свосчасним виконанням завдань, визначених документами орган|в
влади вищого р|вня, |нтшими доч,тлентагти.

5. |(ер!вникам сщуктурних п1дрозд!л1в районно| дерэкавно| адм|н|страц1|:
5.1. 3астосовувати йетодику, затверджену цим розпоряд)кенл:ям, п1д нас

провад)кення д1яльност|, пов'язано1 1з зд|йсненням контрол}о за як!сним та
своечасним виконанням завдань; визначених документами орган!в влади
вищого р|вня, |нтпими дощгментами.

5.2.Бживати заход1в щодо покращан}ш! орган!заш!| роботи з
контрольними доч/.ментами в структурних п[дрозд|лах районно| державнот
адм!н1сщац|т, забезпечити своечасне 1 як1сне виконання завдань, визначених у
них' та провести роботу щодо усунення прииин ! фактор|в, як] негативно
впливатоть на р|вень виконавськот дисципл|ни.

6.3ав|дуваиу сектору конщолк) апарац
адм|н|страц1| |ванов1й о.с. :

6.1. |]осилити контроль за своечасним та
контрольни\ документ|в орган|в влали вищого р;вня.

районнот дер)кавнот

як!сним виконанням
|нтших доч.мент1в. ||ро

можливий зрив |х виконання !нформувати засцпник1в голови та кер|вника
апарац районно| державнот адм!н|страц!! зг[дно з розлод!лом обов'язк|в.

6.2. |{!дгоцвати пропозиц;т щодо структурних п|дрозд|л|в районнот
державно'{ адм|н1страш!|, в яких необх[дно провести оц[нку ефективност|
зд|йсненл:я контрол1о за як|сним та свосчасним виконанням завдань'
визначених док).ментами орган|в влади ви1дого р!вня, 1ншими документами.

7. 1(онщоль 3а виконанняч ро3порядження голови районно| державнот
адм1н|страц|' покласти на кер!вника апарац районно| дерэкавно! адм[н|страц|т
1{овцн 1.}Ф.

| олова районно! дер?.{авно!
адм1н!страц!! €.о. коРолк)к



зАтввРдквно

Розпорядження голови

листопад1, а також за 1н1ц1ативото голови
з }?ахранням результат!в перев!рки

районно| державно! адм[н1сщац|{
? 2*лэу:у *:у',7:ецхч /|'[//2*лэу:у

мштодикА
проведення оц!нки ефекгивност! зд1йспення структурцим|!

п!дроздйами районно! дер:кавно[ адм!н!страц!! коптролпо за як!сним та
сво€часним викоцапням завдань' визначенпх доч/мецтамц оргап|в влади

вищого р!впя, !н|ц||мц доч/ментам|!

1' ф йетодика застосовуеться п|д нас проведення оц|нки ефекгивност|
зд!йснення сщукт}?ними п!дроздйами районно! державнот адм|н|сщац!!
контолк) за як|сним та своФ{асним виконанням завдань' визначених
документ:1ми орган|в влади вищого р!вня, !нтшими документами (лал| -Фц|нка).

2. Фц!нка проводиться щороку в

районнот державно| адм1н|срац1!
зд1йснення сщукц?ними п|щ:озд[лапли районно| державно| адм!н!ощац!|
контРол!о за як|сним та овосчасним виконанням завдань' визначених
документ:1ми орган|в влали вишого р1вня. !ншими локументами, анал!зу
в|домостей, як] м|стятьоя у реестрац|йно-конщольних каРтках' що ведутьоя на
паперових та7або елекронних нос1ях' в1дпов[дях. дов!дках. арх|вних !

штал1тинних матер1алах, [нплих докуиентах.
Фц|нка проводиться робоното щупок)' яка гвор!оеться головоло районно|

державно| адм|н|сщац1!, що приймас р1:пення про 1{ проведенття' €клад робоно|
щупи та !1 голова затверд}$,|оться розпорядженням голови районно! державно!
адм1н1страц11.

3. Р1тпення про проведення Фц1нки приймае голова районно| державно!
адм|н|срац||.

4. €трок проведення оц1нки не повинен перевип]увати 10 робоних дн!в.
5. Фц!нка проводиться за показниками' зазначеними у додатч..
6.3а результатами проведення оц|нки протягом п'яти робоних дн|в

ск.'1адаеться зв!т, який п|дпиоусться головок} та нленами робово| щ1тли |

надасться кер!внич отрукцрного п1дрозд|лу, в якопту проводи-ттась Фц|нка.
3в|т, складений за результатами проведення Фц|нки д[я-ттьност!

структ)Рного п1дрозд1]у раионно1 дер)кавно! адм1н|стац|| заоп)')(овуеться на
оперативн!й нарад1 голови районнот дер:кавно| адм!н!ёщац[1 3 заступниками
голови, кер1вником апарац та кер|вниками сщукт}Рних п|дрозд|л!в рйонно!
державно| адм!н1сщац||.

7. 3а результатами проведен}'{ Фц|нки д1яльн1сть сщуктурного п[дрозд1лу

рйонно; державно] адм[н1сФац1] визначаеться як:
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ефективна, якщо вс1 пок€вники' за якими проводилася оц[нка, визначено
позитивними;

недостатньо ефекгивна, як]цо один або два так; показники визначено
негативними;

неефективна, якщо три | б|пьтпе зазначених показник|в визначено
негативними.

8. Ёа п|дстав| зв1ту, складеного за результатами проведення оц|нки
д[яльност| сщукт)?ного п[дрозд}у районно| державно'{ адм1н|сщац||, голова
районно! дерт<авно| адм1н1сщац!| приймае р1тпенття про:

заохочення в[дпов|дних оо|б, як! зд1йснто:оть конщоль за виконанням
завдань' визначених документами;

зд1иснення заход1в щодо пол1п:дення орган|зац1| роботи з викон'|ння
завд:1нь' визначених документами;

застосування до в|дпов|дних ос|б заход|в дисципл1нарного впливу,
передбанених нинним законодавством, проведення анал|зу пргтяин невиконанн'т
таких завдань.

[(ер!вник апарату районпо1
дерлсавпо! адм|н1страц!|

|ваноь^ 621о2
щ'

|.}о.ковтун



.{одаток

до розпорядження голови

районно1 дертсавно| алм|н !сщаш!|
./1 | 1'ц}?/.2 ///йъ)'|р // [-----------------

покАзники'
за якимц проводцться оц|нка ефепсгпвност! зд|йснення стру|с),рними

пцро3д|лами раионно| дер'кавно! адм!н|страц|| контролю за як!сн}|м та
сво€часп!|м впконанням завдапь' визначе!!их доч/м€нтами орган!в влади

виц|ого р!вня, |нпшими локументами

1. {ощимання сщок1в розгляду локрлеглт|в кер[вником сщуктурного
п|дрозд|:у. 1(онкретн|сть резол:оц1й та контроль за !х виконанням.

2..(ощимання порядку попереднього розгляду та занесенн'т докумевт!в в
журнати обл1ку вх1дно! кореспонденц1!.

3. ,(ощимання сщок|в виконання завдань' визначених докрленталли орган1в
влали вищого р!вгя. !нтшими докртентами (лал| - завдання).

4. Ёаявн!сть поруп]ень вимог щодо п|дпису |нформац1т (звф) про стан
виконанвя доч/мент1в орга.тт1в влтади вищого р1вня пер:пото особото.

5.,{отртлтлання порядку форпцъанн'{ конц)ольних справ на довгосщоков|
документи орган|в влади вишого р1ввя, 1н:п| локрленти' з визначенн'1м
пром1жних контрольних терм|н1в стану виконанн'{ завдань та безпосередн|х
виконавц1в.

6. '{ощимання вимог щодо:
розгляду [ встановлення строк!в виконання завлань, л|лготовки проект!в

локумент|в, як| м[стять |нформац|то про х[д 1х виконання, а також подан!{.,{

пропозиц1и стооовно продов)кення строк1в виконан|1я завдань;
зм!сц, р!вня п|дготовки та н:1пежного оформлення лочштент|в, як!

розроб:штоться на виконання завдань;

розробки та погодт(ент{я проект1в дочгмент|в, як1 розро0ляготься на
виконання завдань;

розробки та затвердження план1в конролло за виконанням завдань'
визначених довгоотоковими документами та зд|йснення конщолто за !х
виконання1'.

7.3д!йснення в|дпов!дальними особадди за робоц з контрольними
дочментами в отрукцрних п!дрозд|лах райовно! державно! адм|н|страц1!
конщол|о 3а виконанням завдань' 8заемодй з секгором контро.,по апаРат
районно! дерясавно| адм1н1ощац|].

8. Фрган|зац[я роботи цодо проведення мон|торинц виконання указ1в,
розпоряджень 1 дор5гнень |{резидента }ща!ни' постанов, розпорялхень |

дор}чень (аб1нец \4|н|ср|в !кра!ни, розпоряджень, дору{ень гол1в обпаоно| та
районно! держ:1вних адм1н1сщап1й, його оистемн!сть, повнота, визнач9ння
проблемних тпатань.



2

продов)|(ення додатка

9. Реацвання на заувакен|{'{' викладен! в анал|тичних дов!дках з питань
виконавоькот дисципл1ни, виконанн'| резол:оц!й голови Районнот дерхавно!
адм!н]сщац||.

10. €истематтгч:т|сть розгляду стащ/ виконан|б{ докриент1в на нарадах
кер|вника сруктрного п|дрозд1лу районно! державно| адм|н1страц|!.

1 1' 8житгя заход|в до пору:пник1в виконавсько! дисципл]ни.

|(ер1впик апарацг районпо1
дерэкавно1 адм!н!страц!!

|ва].'ова 62 7о2

!.1о. ковту|{ш1


