
 
 

УКРАЇНА 
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 06 

 

 засідання колегії районної державної адміністрації  
від 24 липня 2018 року 

 
1. Про підсумки проведення Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки проведення 

Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» на території Чугуївського району, 
колегія районної державної адміністрації відмічає, з 20 березня по 30 травня 
2018 року в районі проходила щорічна Всеукраїнська акція «За чисте довкілля». 

У березні поточного року на засіданнях виконавчих комітетів сільських та 
селищних рад були прийняті відповідні рішення, правила благоустрою 
населених пунктів і затверджено заходи щодо проведення щорічної 
Всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля». З метою поліпшення 
благоустрою населених пунктів району та прилеглих до них територій, 
проводились роботи із залучанням громадськості. У населених пунктах району 
діяли рейдові групи, які організовували та контролювали хід проведення 
санітарної очистки населених пунктів району та прилеглих до них територій, їх 
озеленення, впорядкування водних джерел, територій кладовищ та пам’ятників, 
братських могил, пам’ятних місць, адміністративних будинків, будівель шкіл, 
закладів культури та медицини.  

Було проведено розподіл території між мешканцями населених пунктів 
району та призначено відповідальних осіб, які здійснювали організацію та 
контроль щодо виконання заходів благоустрою населених пунктів району та 
прилеглих до них територій. Проведено весняну дезінфекцію громадських 
криниць, їх ремонт та очищення від мулу. З позитивної сторони у проведенні 
цих робіт, слід відмітити: Мосьпанівську, Зарожненську, Кам’яноярузьку 
сільські ради.  

У належному санітарному стані утримуються ФАПи. Не залишились 
осторонь наведення належного порядку на своїх прилеглих територіях 
керівники шкіл, керівники закладів культури та медицини, приватні підприємці, 
власники торгівельних точок, які здійснюють діяльність у населених пунктах 
району.  

Станом на 31.05.2018 на території населених пунктів району було 
упорядковано 1862 тис.м2 прибудинкових територій, 12 парків, 6 скверів,                    
62 дитячих та 35 спортивних майданчиків. Приведено до належного санітарно-
екологічного стану 37 кладовищ, 24 братських могили. Проведено роботу щодо 
упорядкування узбіч вздовж автомобільних доріг, прибирання території берегів 
водойм. Протягом дії акції було ліквідовано 121 сміттєзвалище, висаджено 
близько 980 дерев та 400 кущів. До участі в проведенні заходів у межах даної 
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акції було залучено близько 12800 осіб, 130 підприємств, організацій та установ 
різних форм власності. 

Проблемними питаннями з проведення робіт по наведенню санітарного 
порядку на території району є: 

 у більшості населених пунктів не організований централізований та 
роздільний збір побутових відходів; 

 наявність несанкціонованих сміттєзвалищ; 
 засміченість територій навколо населених пунктів, лісосмуг, ярків,  
 не обладнані належним чином сміттєзбиральні майданчики; 
 не належним чином проводиться покіс трави та видалення карантинних 

рослин. 
З вересня 2016 року Міністерство екології та природних ресурсів України  

запустило інформаційний сервіс – Інтерактивну мапу сміттєзвалищ. До цієї 
мапи будь-яка людина може нанести відповідну мітку де вона знайшла 
несанкціоноване сміттєзвалище та залишити звернення. Всі звернення 
автоматично потрапляють під контроль Міністерства екології та природних 
ресурсів України. З початку 2018 року на цю мапу було нанесено 4 таких 
звернення (на території земель Чкаловської, Новопокровської, Введенської 
селищних рад за межами населених пунктів). На теперішній час означені 
сміттєзвалища ліквідовані.  

З метою забезпечення централізованого збору побутових відходів у таких 
населених пунктах, як с. Зарожне, с. Велика Бабка, смт Новопокровка,            
смт Есхар, відповідними сільськими та селищними радами проводиться 
конкурсна процедура щодо визначення виконавця послуги з вивезення твердих 
побутових відходів, яку буде закінчено в серпні 2018 року.  

У с. Мосьпанове та с. Стара Покровка роботу щодо організації 
централізованого збору побутового сміття досі не розпочато. 

Практично не ведеться робота щодо запровадження роздільного збору 
побутових відходів, що є порушенням Закону України «Про відходи» окрім 
Введенської та Новопокровської селищних рад. 

 Виходячи з вищевикладеного, з метою поліпшення благоустрою 
населених пунктів району та прилеглих територій, колегія районної державної 
адміністрації вирішила: 

1. Роботу з озеленення, санітарного очищення та благоустрою населених 
пунктів району, проведену у ході акції, в цілому визнати достатньою.  

2. Рекомендувати сільським та селищним головам:   
2.1. Забезпечити постійну роботу з упорядкування територій населених 

пунктів, поліпшення їх благоустрою та озеленення.  
 2.2. Залучати підприємства, установи  та організації, незалежно від форм 

власності, до впорядкування власних та прилеглих територій, 
загальногромадських об’єктів і доріг.   

2.3. Привести до належного естетичного вигляду в’їзні знаки до населених 
пунктів, автобусні зупинки. 
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2.4. Провести роботи щодо укріплення берегів шляхом заліснення (посадки 
кущів, верби, вільхи), а також залуження прибережно-захисних ліній, 
залучивши користувачів земельних ділянок та водних ресурсів. 

2.5. Забезпечити систематичне проведення роботи з покосу трави та 
боротьби  з карантинними рослинами.  

2.6. Вжити заходів щодо ліквідації та недопущення виникнення нових 
неконтрольованих та несанкціонованих звалищ відходів у населених пунктах, 
зонах відпочинку, прибережних територіях водних об’єктів.  

2.7. Проводити систематичну роботу з належного утримання доріг 
комунальної власності загального користування, тротуарів та узбіч. 

2.8. На засіданнях виконавчих комітетів та сходах громадян розглянути 
питання щодо виконання правил благоустрою населених пунктів. 

2.9. Посилити організаційну та роз’яснювальну роботу з мешканцями  
району щодо необхідності укладання договорів зі спеціалізованими 
підприємствами  на вивіз побутових відходів. 

2.10. Посилити роботу адміністративних комісій щодо притягнення до 
відповідальності осіб, які утворюють несанкціоновані сміттєзвалища. 

3. Управлінню агропромислового розвитку районної державної 
адміністрації проводити систематичну роботу з керівниками 
сільськогосподарських підприємств району щодо підтримання в належному 
санітарно-екологічному стані територію прилеглу до сільськогосподарських 
угідь. 

4. Відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної 
адміністрації посилити контроль за промисловими підприємствами щодо 
недопущення несанкціонованих викидів відходів. 

5. Рекомендувати Чугуївському району електричних мереж                                
АК «Харківобленерго» після проведення робіт з видалення сухостійних, 
фаутних та аварійно небезпечних дерев, забезпечити наведення належного 
санітарно-екологічного стану прилеглої території. 

6. Начальнику відділу житлово-комунального господарства, будівництва та 
інфраструктури районної державної адміністрації підготувати проект 
розпорядження голови районної державної адміністрації з означеного питання. 
 
Перший заступник голови 
районної державної адміністрації 

 
                      Г. ТАНКОВ 

 
Ірина Володько 
 
Олена Горлачова
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2. Про стан роботи із зверненнями громадян у Чугуївській районній 

державній адміністрації за І півріччя 2018 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан роботи із зверненнями 
громадян у Чугуївській районній державній адміністрації за І півріччя                     
2018 року, колегія районної державної адміністрації відмічає, що організація 
своєчасного та об’єктивного розгляду звернень громадян, задоволення їх 
законних прав та інтересів є пріоритетом у роботі районної влади, одним із 
засобів збереження суспільно-політичної стабільності в районі.  

За І півріччя 2018 року на адресу районної державної адміністрації 
надійшло 360 звернень громадян, що на 9,7% більше аналогічного періоду               
2017 року. Через органи влади надійшло 142 звернення (більше на 19,3% у 
порівнянні з 2017 роком), безпосередньо від громадян – 214, у тому числі 
особисто – 107; на особистому прийомі – 95, поштою – 12.  

Крім того, отримано 4 електронних звернення. За звітний період не 
надійшло жодного повторного звернення.  Зареєстроване 1 дублетне звернення,  
6 скарг, 354 заяви (клопотання), зауважень не надходило. 

Було порушено 377 різноманітних питань.  
Найбільш характерними, з якими зверталися громадяни, були питання 

соціальної політики та соціального захисту населення – 167, з них значна 
кількість звернень стосувалися надання матеріальної допомоги на лікування – 
144.  Радою з питань надання матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верстам населення, мешканцям району, які опинились у скрутних життєвих 
обставинах, за звітний період було надано матеріальну допомогу на загальну 
суму близько 77 тис. грн.  

На другому місці знаходяться питання житлово-комунального          
господарства – 130. Турбують мешканців району питання ремонту покрівлі 
багатоповерхових будинків, встановлення газових лічильників, ремонту доріг 
комунальної власності, нарахування оплати за послуги газо- та 
електропостачання, розрахунку тарифу на послугу водовідведення, ліквідації 
сміттєзвалищ тощо. 

Також залишаються актуальними питання аграрної політики і земельних 
відносин – 20 звернень; діяльності органів місцевого самоврядування – 11; 
транспорту і зв’язку – 9; охорони здоров’я та житлової політики – по 8; освіти, 
наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної 
власності –  7; забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, 
реалізації прав і свобод громадян та діяльності місцевих органів виконавчої 
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влади – по 4;  екології та природних ресурсів, сімейної та гендерної політики, 
захисту прав дітей та інші питання – по 2; праці і заробітної плати, молоді, 
фізичної культури і спорту, культури та культурної спадщини, туризму – по 1. 

З урахуванням колективних звернень до районної державної адміністрації 
звернулось 743 громадянина. Відповідно до соціально-професійного стану 
заявників звернулося 177 пенсіонерів, 31 робітник, 11 працівників бюджетної 
сфери, 2 військовослужбовця, 2 підприємця, 17 безробітних, 118 громадян 
інших категорій. 

Відповіді на звернення громадян надаються своєчасно, в терміни, 
визначені статтею 20 Закону України «Про звернення громадян». З метою 
позитивного вирішення питання та у разі, коли звернення потребують 
додаткового опрацювання або виділення додаткових коштів із місцевого 
бюджету, строки розгляду подовжуються.  

Протягом І півріччя 2018 року із загальної кількості звернень, що надійшли 
до районної державної адміністрації, 34 – вирішено позитивно, на 142 
звернення надано матеріальну допомогу, на 152 – надані роз’яснення згідно з 
чинним законодавством, 2 – надіслано за належністю, 1 звернення відкликано 
автором. На даний час у стадії розгляду перебуває 29 звернень.  

Важливим напрямом роботи залишається проведення особистих прийомів 
громадян керівництвом районної державної адміністрації, у тому числі виїзних 
як за місцем проживання, так і за місцем роботи. За звітний період проведено      
42 особистих прийоми  (з них 15 – виїзних), на яких прийнято, з урахуванням 
колективних звернень,  119 громадян, що складає 16% від всіх заявників.  

З метою вивчення проблемних питань щодо публічної безпеки, 
забезпечення прав і свобод громадян на території району 16 лютого відбувся 
спільний прийом громадян головою районної державної адміністрації та 
начальником Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної 
поліції в Харківській області, а 17 травня – з керівником Чугуївської місцевої 
прокуратури Харківської області. 

При районній державній адміністрації працює постійно діюча комісія з 
питань розгляду звернень громадян. За звітний період було проведено 6 засідань 
комісії, в тому числі 2 виїзних. 

Звернення громадян, як носії інформації, мають важливе значення для 
вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням прав і свобод людини. 
Відповідно до вимог чинного законодавства робота зі зверненнями громадян в 
районній державній адміністрації забезпечується за всіма напрямами, 
здійснюється суворий контроль щодо недопущення формального підходу до 
розгляду звернень громадян та порушень строків  їх розгляду. 

Для забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення та 
особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, 
неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян, 
колегія районної державної адміністрації вирішила: 

1. Першому заступнику голови, заступникам голови, керівнику апарату 
районної державної адміністрації: 
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1.1. Сприяти зростанню показника позитивно вирішених питань, 
зазначених у зверненнях. 

1.2. Звертати особливу увагу на вирішення питань, порушених у 
колективних зверненнях, та забезпечувати першочерговий розгляд звернень від 
соціально незахищених верств населення і осіб, які мають особливі заслуги 
перед Україною, обов’язкове роз’яснення заявникам порядку оскарження 
прийнятих рішень відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.3. Забезпечити належну взаємодію державних органів влади та органів 
місцевого самоврядування з метою оперативного і всебічного вирішення, в 
межах повноважень, питань, з якими звертаються громадяни на особистому 
прийомі. 

1.4. Вжити додаткових заходів щодо вдосконалення роботи із зверненнями 
громадян, особливу увагу приділити організації систематичного спілкування з 
населенням як безпосередньо на місцях, так і через засоби масової інформації.  

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації: 
2.1. Забезпечити дотримання вимог Інструкції з діловодства за 

зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, 
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно 
від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348. 

2.2. Забезпечити недопущення фактів формального підходу до роботи з 
розгляду звернень громадян. 

2.3. Проводити аналіз і узагальнення питань, що порушуються у 
зверненнях громадян, особливо повторних і колективних, виявляти причини, що 
їх породжують, вживати заходів для розв’язання найбільш актуальних проблем. 

2.4. Дотримуватися вимог чинного законодавства, доручень керівництва 
районної державної адміністрації під час підготовки відповідей за результатами 
розгляду звернень громадян, що перебувають на контролі. 

3. Рекомендувати  виконкомам сільських, селищних рад: 
3.1. Вжити аналогічних заходів. 
3.2. Стан роботи із зверненнями громадян розглядати на засіданнях 

виконкомів двічі на рік – за підсумками року та першого півріччя. 
4. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ району 

вжити невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації конституційних прав 
громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов’язкового 
одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм 
Закону України «Про звернення громадян». 

5. Загальному відділу апарату районної державної адміністрації: 
5.1. Проводити аналіз і узагальнення питань, що порушуються у 

зверненнях громадян, особливо повторних і колективних. 
5.2. Забезпечити надання методичної та практичної допомоги структурним 

підрозділам районної державної адміністрації та органам місцевого 
самоврядування з питань роботи із зверненнями громадян. 

5.3. Здійснювати контроль за організацією роботи із зверненнями громадян 
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в структурних підрозділах районної державної адміністрації, виконкомах 
сільських, селищних рад. 

5.4. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 
адміністрації з означеного питання. 

  
 

 
 
Перший заступник голови 
районної державної адміністрації 

 
                      Г. ТАНКОВ 

 
Олена Горлачова 



 
 

УКРАЇНА 
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
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 засідання колегії районної державної адміністрації  
від 24 липня 2018 року 

 
3. Звіт про роботу відділу державної реєстрації Чугуївської районної 

державної адміністрації за підсумками І півріччя 2018 року 
 

Заслухавши та обговоривши звіт про роботу відділу державної реєстрації 
Чугуївської районної державної адміністрації (далі – відділ) за підсумками          
І півріччя 2018 року колегія районної державної адміністрації відмічає, що 
робота відділу ведеться у відповідності до вимог чинного законодавства, 
забезпечено оперативність, доступність та зручність для суб’єктів звернень при 
наданні адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав на нерухоме 
майно, їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців.  

Відділ здійснює прийом заяв щодо державної реєстрації через Центр 
надання адміністративних послуг при Чугуївській районній державній 
адміністрації згідно зі статтею 9 Закону України «Про адміністративні 
послуги».  

Протягом І півріччя 2018 року відділом прийнято (через ЦНАП) та 
здійснено державної реєстрації 1749 заяв: з яких: 1566 заяв щодо державної 
реєстрації нерухомого майна та 183 заяви щодо державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.  

За звітний період реєстраторами відділу: розглянуто 1701 заява, що 
складає 97,26% від кількості прийнятих заяв,  відкликано 25 заяв – 0,01 % від 
кількості прийнятих заяв, відмовлено у задоволені - 4 заяви, що складає 0,002% 
від кількості прийнятих заяв; залишок нерозглянутих заяв становить 19, що 
складає 0,01%. від кількості прийнятих заяв. 

Організована належна взаємодія відділу з Центром надання 
адміністративних послуг при Чугуївський районній державній адміністрації.  

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань, визначених 
Законом України «Про внесення змін до Закону України про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», деякими іншими 
законодавчими актами України щодо децентралізації повноважень з державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Законом України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань», колегія районної державної 
адміністрації вирішила:  

1. Відділу державної реєстрації Чугуївської районної державної 
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адміністрації: 
1.1. Здійснювати постійний контроль та неухильно дотримуватись строків 

розгляду заяв та видачі результатів надання адміністративних послуг у сфері 
державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

1.2. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення про 
надання адміністративних послуг в сфері державної реєстрації прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців. 

1.3. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 
адміністрації з означеного питання. 

 
 
 
Перший заступник голови 
районної державної адміністрації 

 
                     Г. ТАНКОВ 

 
Тетяна Сергєєва 
 
Олена Горлачова 
 
 

 
 



 
 

УКРАЇНА 
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 06 

 

 засідання колегії районної державної адміністрації  
від 24 липня 2018 року 

 
4. Про стан виконавської дисципліни в структурних підрозділах 

районної  державної  адміністрації за підсумками І півріччя 2018 року 
 

Заслухавши та обговоривши питання про стан виконавської дисципліни в 
структурних підрозділах районної державної адміністрації за підсумками                        
І півріччя 2018 року, колегія районної державної адміністрації відмічає, що 
питання підвищення рівня виконавської дисципліни, забезпечення повного та 
своєчасного виконання завдань, які містяться в контрольних документах, є 
одним із основних напрямів роботи районної державної адміністрації. 

Протягом І півріччя 2018 року з метою забезпечення своєчасного 
виконання розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних 
адміністрацій, листів обласної державної адміністрації та інших контрольних 
документів в апараті районної державної адміністрації постійно здійснювався 
контроль за їх виконанням шляхом оперативно-технічного відстеження, 
систематичного аналізу статистичних даних та перевірки організації і стану 
виконання завдань безпосередньо на місцях з наданням практичної та 
методичної допомоги. 

Система контролю районної державної адміністрації побудована на 
підставі щотижневих застережливих нагадувань у вигляді переліку документів, 
які повинні бути виконані протягом поточного і наступного тижнів, та 
щоденного контролю за ходом їх виконання. 

На початок 2018 року на контролі перебувало 369 документів. Протягом                    
І півріччя 2018 року районною державною адміністрацією взято на контроль 
600 документів. Загальна кількість документів, що перебувала на контролі, 
склала 969. Їх авторами були центральні, територіальні та місцеві органи 
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, правоохоронні та 
контролюючі органи, депутати різних рівнів, були також і внутрішні документи 
районної державної адміністрації. 

Велика кількість контрольних документів виконувалась працівниками 
районної державної адміністрації у стислі терміни. Протягом звітного періоду 
було отримано 209 документів з дуже стислими термінами виконання, з них: 
120 – з терміном виконання від 1 до 3 днів, 89 – від 4 до 7 днів. Документи з 
іншими строками інформування – 57. 

Відповідно до проведеного аналізу роботи з контрольними документами  у 
звітному періоді структурними підрозділами районної державної адміністрації 
було надано 1688 інформацій (проміжних та остаточних) про виконання 
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завдань, зазначених у контрольних документах, що в середньому складало по 
14 інформацій щоденно. 

Після проведеного моніторингу, у зв’язку із виконанням і закінченням 
встановлених термінів інформування, впродовж звітного періоду знято з 
контролю 620 документів, що складає 63,5% від загальної кількості 
контрольних документів (969), з них: 14 розпоряджень та 15 доручень голови 
обласної державної адміністрації, 22 розпорядження та 21 доручення голови 
районної державної адміністрації, 384 листа та інших документів посадових 
осіб обласної державної адміністрації, 13 районних програм, 151 інший 
документ територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, 
правоохоронних та контролюючих органів, звернень депутатів всіх рівнів, у 
тому числі внутрішніх документів районної державної адміністрації. 

Необхідна увага приділяється питанням організації і здійснення контролю 
за виконанням доручень голови районної державної адміністрації. Контроль є 
складовою частиною управлінських функцій районної державної адміністрації, 
саме тому керівництво районної державної адміністрації тримає під особистим 
контролем процеси вирішення завдань, які щотижня обговорюються на 
оперативних та розширених нарадах голови районної державної адміністрації і 
носять тематичний характер. За І півріччя 2018 року головою районної 
державної адміністрації було проведено 21 таку нараду,  на яких розглянуто    
273 питання, дано стільки ж доручень з різними термінами виконання. За 
підсумками оперативних та розширених нарад головою районної державної 
адміністрації видано 21 доручення. 

На належному рівні здійснюється організація контрольної функції такими 
структурними підрозділами районної державної адміністрації: апаратом 
районної державної адміністрації, відділами масових комунікацій, державної 
реєстрації, житлово-комунального господарства, будівництва та 
інфраструктури, освіти, охорони здоров’я, культури і туризму, сектором 
цивільного захисту районної державної адміністрації, Чугуївським районним 
центром для сім’ї, дітей та молоді. 

Слід зауважити, що виконавців, які системно не виконують або порушують 
строки розгляду документів немає. Трапляються поодинокі випадки порушення 
внутрішнього контролю, а також порушення вимог Інструкції з діловодства, в 
частині оформлення та складання документів, але загальним відділом апарату 
районної державною адміністрацією постійно вживаються заходи для їх 
недопущення та щоп’ятниці це питання розглядається на нараді у керівника 
апарату районної державної адміністрації, що значно впливає на подальшу 
роботу виконавців, а саме: дотримання термінів контрольних документів та 
підвищення рівня виконавської дисципліни в районній державній адміністрації. 

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення безумовного 
виконання Указу Президента України від 26 липня 2005 року № 1132/2005 
«Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента 
України» та покращання виконавської дисципліни в структурних підрозділах 
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районної державної адміністрації колегія районної державної адміністрації 
вирішила: 

1. Першому заступнику голови, заступникам голови, керівнику апарату 
районної державної адміністрації: 

1.1. Проаналізувати хід виконання законів України, актів та доручень 
Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень 
голів обласної та районної державних адміністрацій, що знаходяться на 
контролі, визначити пріоритетні напрямки роботи, на які потрібно звернути 
особливу увагу. 

1.2. Детально аналізувати кожен факт несвоєчасного чи неякісного 
виконання документів, що перебувають на контролі, та у разі потреби 
ініціювати порушення питання про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності керівників структурних підрозділів районної державної 
адміністрації та інших посадових осіб, з вини яких допущено порушення 
термінів виконання документів. 

1.3. Посилити вимоги до керівників структурних підрозділів районної 
державної адміністрації щодо підготовки якісної інформації про виконання 
контрольних документів, що подаються до органів влади вищого рівня. 

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації: 
2.1. Постійно вживати заходів щодо покращення виконавської дисципліни 

в питаннях оперативності, системності і якості виконання завдань та 
інформування про їх виконання. 

2.2. Забезпечити своєчасне письмове інформування голови районної 
державної адміністрації про виконання доручень керівництва районної 
державної адміністрації за підсумками щотижневих нарад. 

2.3. Поліпшити роботу із службовими документами шляхом  безумовного 
виконання вимог Інструкції з діловодства в Чугуївській районній державній 
адміністрації, зокрема в частині дотримання термінів виконання документів, 
надсилання документів за належністю, підпису інформацій, оформлення та 
складання документів.  

2.4. Удосконалити систему внутрішнього контролю за виконанням 
контрольних документів, позбавитися практики підготовки та подання до 
обласної державної адміністрації та відповідних обласних служб інформацій 
про виконання контрольних документів в останній день визначеного строку 
виконання, що призводить до створення неякісного, формального документу, 
інколи з неточними даними і, як наслідок, не характеризує реального стану 
справ з порушених питань. 

2.5. Для більш оперативного розгляду, вирішення завдань, встановлених у 
розпорядчих документах, забезпечення неухильного їх виконання, планувати 
розгляд контрольних документів та стан виконавської дисципліни на нарадах у 
керівників структурних підрозділів не рідше одного разу на квартал. 

2.6. Вжити організаційних заходів щодо виконання контрольних 
документів шляхом ведення кореспонденції та контрольних функцій в системі 
електронного документообігу FossDoc. 
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2.7. Не допускати надання на підпис голові районної державної 
адміністрації вихідних документів без узгодження з заступниками голови 
районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 

3. Головному спеціалісту загального відділу апарату районної державної 
адміністрації: 

3.1. Забезпечити подальше удосконалення порядку організації роботи з 
контрольними документами, підвищення рівня виконавської дисципліни, 
вживати заходів щодо пошуку нових функціональних можливостей 
застосування системи електронного документообігу FossDoc, які б дозволили 
відображати максимальну інформацію про контрольний документ, 
відстежувати стан його виконання. 

3.2. Здійснювати систематичний моніторинг причин порушення строків 
виконання контрольних документів, що надійшли до районної державної 
адміністрації та надавати пропозиції керівництву районної державної 
адміністрації для відповідного реагування. 

3.3. Забезпечити вчасну підготовку структурним підрозділам районної 
державної адміністрації щотижневих письмових нагадувань - попереджень про 
строки виконання контрольних документів. 

3.4. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 
адміністрації з означеного питання.  

 
 
 
Перший заступник голови 
районної державної адміністрації 

 
                      Г. ТАНКОВ 

 
 
Олена Горлачова 
 
 

 
 
 


