
в|д23 лютого 202\ року

1. 11ро п|дсумки роботи 1з

районн!й дер}кавн|й адм1н!страц!|
зверненнями громадян у {угу[вськ!й

{арк1всько| област! за 2020 р1к

3аслухавгпи та обговоривтши 1нформац|го про ш|дсумки роботи
1з зверненнями громадян у 9уг'у|вськ|й районн1й дерх<авн|й адм1н1страц1!

{арк|всько| област| за 2020 р|к, ко.ттег|я районно| державно] адм|н|страц1|

сп|льно з пост|йно д1тоного ком1с|сго районно| державно] адм1н|страц1| з питань

розгляду звернень громадян в1дм]чаготь, що робота |з зверненнями громадян у
9угу|вськ1й районн|й дерхсавн|й адм1н1страц1] ведеться на нале)кному р|вн1.

3а 2020 р]к !{а адресу районт'то| дер}кавно| адм1н!страц1? над1йгпло зз2
звернення громадян: через об.гтасгту державну адм!н!страц|го - 201 звернень, в|д

|нгпих орган|зац|й, ус'ганов - 6, по|пто}о - |9. Безпосередньо в|д громадян
над1йгшло 86 звернень: у тому числ| особисто - 78, на особистому прийом| - 8.

[акож над1йтпло 14 електронних звернень.
3а зв1тний пер1од над|йтшло 16 дублетних звернень. 1ако>к за 2020 р|к

над1йгшло 22 колективних звернення, повторних звернень не надходило. €еред
звернень' 1]-{Ф над1йтшли' пропозиц!й (зауважень) не було, скарг 9, заяв
(клопотань) - 323.

3 урахуванням колективЁ1их звергтень до районно| деря<авно] адм1н1страц|]

звернулось 1 1 12 громадян. Ботти пору1шили 360 р|зноман]тних питань.
Ёайб|льтп характерними г]итанг{ями' з якими зверталися громадя:.1и, 6ули

питання комунального господарства 155. Ёа другому м1сц1 знаходяться
питання соц|ально] пол]тики 1]а соц1азтьного захисту _ 39.

€л|д зазначит00, |(Ф у зв|тному пер1од| районното радо}о з питань надання

допомоги малозабезпеченим верстам населення' ме1пканцям району, як1

опинились у скрутних )киттсвих обставинах, та ком|с1сго з питань надання
адресно| допомоги хворим на хрон|нну ниркову недостатн1сть для отримання
процедури гемод1ал|зу в [арк1вському обласному кл1н|иному центр1 уролог|| |

нефролог]| !м. Б.1. 11_1аповалова, не проводилось х{одного зас|дання у зв'язку з

в1дсутн1стъо когпт|в у районному фонд| надання матер|ально| допомоги.
1!е обумовлено'гим, ш{о у 2020 ро:1| с]льськими та селищними радами

району не |1рово](и];ось слт]вф!::ансу'тза}11!я райот'тгтот'о бго.гц>ке'гу на соц|альний
захист населення. } той )ке час на/1анг1я ма'гер1альт-то| допомоги ме1пканцям
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9угу?вського району шроводиться виклгочно в ме)ках коглт1в, наданих до
Фонду с|льськими та селищ}1ими радами.

!с1м громадянам, як| звер'галися до районно| дер)кавно| адм!н1страц|| за

матер!_альЁФ[Ф. !опомогоъо, бут:,и надан1 роз'яснення стосовно шроведення

в]дпов|дно] роботи . з с|"гтьськими, се'{ищними головами щодо формування
м1сцевих фонд1в надання матер1аттьно| д(опомоги та рекомендовано звернутися
1з заяво[о про нада1тг1я матер!а;тьно[ допомог'и до виконавчого ком|тету

в1дпов|дно| с1льсько] чи селищно'{ ради за м1сцем проживання.
]ако;к метпканц]в району турбуготь проблемн| питання щодо аграрно|

ттол!тики 1 земельних -в|дно€1{Ё - 25; с1мейно| та гендерно| шол|тики, 3ахиоч
прав д|тей - 24, транспорту та зв'язку охорони здоров'я - по 20; економ|нно|,

ц]ново[ пол|тики та бул|вництва - |6; еколог|[ та шриродних ресурс1в' житлово|

пол1тики по 15; забезпечення дотримання законност] та охорони
правопорядку, реал|зац1| шрав ! свобод громадян - 10; культури та культурно|
спадщини 1; д]яльгтост] орган1в м!ст1евого самоврядування 5, осв|ти,

гтауково|, науко|]о-'гсхтт!.тгто], |ттгтотзац|йно] д1яльттост| та 1нтелектуальтто]

влас1{остт - 4; 1нгш1 питання - 2; прац1 | зароб1ттто] шлати, молод1, ф1зиино|
культури 1 спорту д|яльност1 м|сцевих орган|в виконавчо1 влади - по }.

|1ротягом зв]тного пер|оду |з загально] к1лькост1 звернень' що над|йгпли до

районно? дер)кавно] адм|н1страт1||, 41 - вир1гпено позитивно, на 211 _ надан!

роз'яснення зг|дно з чинним законодавством' 50 - в1дправлено за належн|стго,

за результатами 14 звернень - видан| розгторядження голови районно| державно|
адм1н|страц|]' Ёа даний час у стад|1 розгляду перебувас 10 звернень.

3а 2020 р|к кер|вництвом районно| державно| адм|н|отрац|| шроведено 8

особистих шрийом!в (з них 1 ви|зний)' на.яких прийнято 10 громадян (на

ви|зних - 3, на м]сц| - 7).

3г1дно з граф1ком особистих прийом|в громадян кер!вництво районно!
дер}кавно| адм!н|страш11 сп!;ткусться з меш(канцями району не ли1ше за м1оцем ]х

про)киван1]я, а й за м]сцем робо'ги. |1е забезпенус мо}!{лив|сть громадя1|ам

звернутися з набол|лтими пи1'анг{ями, не витрачагони робоний час на шо|здки

спочатку для:залису на прийом, а пот|м безпосередньо для учаот1 у ньому. [ак,
кер1вництвом районгто| дер}|{авно] адм1н1страц1[ за зв]тний пер|од було

г{роведено 1 такий особистий прийом щомадян 2\'0|.2020 у 1{онетоцькому днз
(ясла-садок).

Ёа виконання вимог постанови 1(аб|нету й1н|стр1в !кра|ни в|д 11.03 .2020

лъ 2\\ .|{ро запоб1гання по1пиренн}о на територ|| !кра{ни коронав|русу
соу1п-19) (з| зм1нами та доповненнями), р|гпення позачергового зас|дання

рег1онально| ком!с|| з питань техногенно-еколог!чно] безпеки та надзвичайних
ситуац1й {арк|всько| област| в1д \2.0з.2020 .,\9 01-2212220, почина}очи з

16.03.2020 обмех<ено особистий прийом громадян посадовими особами
9угу}всько| районно| дер>кавно] адм!н|страш1| до особливого розг{оряд)кення'

11а виконанг{я доручег{1']я голови !арк|всько| обласно] дер>кавно|

адм1н|страц1| в|д 0в.01 "2020 лъ 01-30/12в .[{ро забезпечення проведення

особистих ви]зних прийом1в громадян кер|вництвом структурних п1дрозд|л1в

[арк1всько| об.гтасно| дерх(а|]но] адм]тт|страш1| у с]чн1 2020 року), з метого
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вжиття заход|в, спрямованих на зд|йснення всеб1чного розгляду
звернень ме1шканц|в {арк1всько] област|, задля вир!тпення проблемних питань

та поновлення пору1пених .прав громадян, забезпечення реал1зац|! прав

громадян на'звернення до м1сцевих дерх(авних адм1н1страц1и у наив1ддален11ших

населених-' пунктах "'{арк1всько] об.:таст] 2в.01 .2020 кер1вництвом районно|
державно| адм|н|страц1| було в)1(ито заход1в стосовно орган1зац1| проведення

ви|зного прийому громадян у смт Бсхар {угу|вського району !арк1всько|
област| кер|вництвом структурних п|дрозд|л1в {арк1всько] обласно| дер>кавно|

адм1н1страц||. |{1д час особистого . прийому до кер1вництва структурних
п|дрозд|л|в, {арк|всько| .обласцо] .дерх<авно| адм|н|страц1| з набол1лими

питаннями звернулося з2 'ме1пканця смт Бсхар. 1{ер|вництво районно|
дер)кавно] адм|н|страш11 не т|льки безпосередньо в3яло участь у проведенн!

особистого прийому, а й за::унило кер!вник!в в|дпов|дних' районних служб та

структурних п|дрозд!л1в районно[ дер)кавно| адм1н|страц!|, задля вир1гшення

питань, як1 нале>кать до |х компетенц|].
[1итання щодо роботи 1з зверненнями щомадян систематично

заслухову!оть0я на зас |даннях колег]] районно? державно| адм|н|страц1|.

Ёа виконання пункту 3 }казу |1резидента !кра|ни в|д 0].02'2008
м 109/200в *[{ро пертпонергов| заходи щодо забезпечення реал|зац||
та гарантування конституц1йного права на звернення до орган|в державно|
влади та орган|в м|сцевого самоврядування)) при районн|й державн{й
адм1н|страц1| прац}ос пост1йно д|гоча ком|с|я з питань розгляду звернень

громадян. 3а зв!тний пер1од було проведено |2 зас1дань ком|с||, в тому
числ] 3 ви|зних, на яких розглянут| питанн{, 1{Ф виклика}оть соц1альну напругу

та потребують моб|л1зац1| ресурс1в та зусиль. орган|в виконавчо| влади р|зного

р|вня 1 орган|в м1сцевого самоврядування.
Фдн1сго з форм сп|лкування з громадянами в районн|й дер>кавн1й

адм|н|страц!| е телефонний зв'язок з населенням <|1ряма л1н1я>, яких за

ттоточний пер|од проведено 9. '1'ема сп|лкування заздалег!дь доводиться до
в!дома меш]канц1в району через 1нформаш|йну газету <Б!сник 9угу?вщини) та

оприл}однена на оф|ц|йному вебсайт1 районно| державно! адм1н|страц1|.

! районн|й дер>кавн1й адм|н|страц|| створено нале)кн1 умови для надання

квал1ф|ковано] допомоги громадянам з правових питань. Бпродовж 2020 року
до громадсько| приймальн| з наданъ|я безоплатно| первинно] правово| допомоги
9угу|всько| районно| дер)кавно] адм1н|страц1| звернулося 15 мегшканц|в

9угу?вського району. Бс1м надано консультац|| та грунтовн| роз'яснення з

г{равових г[ита11ь та допомога у складенн1 заяв, скарг та 1нтпих доцмент1в
правового характеру. Р{адано допомогу в забезпеченн] доступу ос|б до
вторинно| правово] допомоги.

!ля за6езпечег1!{я реал!зат11] коттституш|йних прав громадян на звернення та

особистий прийом, обов'язкове одер)кання обгрунтовано| в|дпов1д|,

неухильного виконання норм чи{{ного законодавства г]ро звернення громадян'

колег1я районно| державно| адм]н|страц1| сг:|льно з пост|йно д|гочото ком]с|его

районно| дер)кавно] ад1м|н1страц|| з питань розгляду звернень |ромадян

вважа}оть за необх|дне :
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1. 3аступникам голови, кер|внику апарату

адм1н1страц||:
1.-1. 6шрияти зростанн!о показника позитивно вир|тшених питань,

зазначених у зверненнях.
1.2. 3вертати уЁагу нй вир|тпення питань' пору1шених у колективних

зверненнях, та пер1почерговий розгляд звернень, у яких пору1пу}оться проблеми
соц!ально незахи1цених верств населення | ос1б, як| матоть особлив1 заслуги
перед 9кра|ното, обов'язкове роз'яснення заявникам порядку оскарження
лрийнятих р|гшень в]дпов]дно до вимо! чинного законодавства.

' 1.3.3абезпечити нале)кну взасмод|го державних орган|в влади та орган|в
м!сцевого самоврядування з ме'го}о оперативного | всеб!чного вир1тшення, в

ме)ках повнова)кег{ь, питань, з якими зверта}оться громадяни на особистому
прийом|

1.4. Бхсити додаткових заход1в щодо вдосконалення роботи 1з зверненнями
громадян, особливу увагу прид|лити орган1зац1[ систематичних зуотр!ней з
населенням як безпосередньо на м|сцях, так 1 через засоби масово? 1нформаш||.

2' (ер|вникам структурних п|дрозд|л|в районно| державно| адм|н|страц||:
2.1' 3абезпечити дотримання вимог 1нструкц1| з д|ловодства за

зверненнями громадян в органах дер)кавно[ влади 1 м1сцевого самоврядування'
об'сднаннях громадян, на п1дприсмствах' в установах' орган|зац|ях, незалежно
в|д форм власност1, в засобах масово| 1нформац1|, яка затверд)кена постаново}о
1{аб1нету й|н1стр1в !кра|ни в|д 14.04.|991 ]\ъ з48 (1з зм1нами).

2'2' 3а6езпечити недопущення фак'г|в формального п|дходу до роботи з

розгляду звернег{ ь громадя {1.

2.3. [1роводити анал1з | узага-пьнення питань, ш1о пору111у}оться у
зверненнях громадян, особ.]|иво повт0р}{их 1 колективних, виявлят|1причини, що
|х пород>ку}оть, в}!(ивати заход1в д'гтя розв'я'зання найб1льш: актуальних ттробллем.

2.4. !отримувытися вимог чинг{ого законодавства' доручень кер|вництва

районно| державно| адм1н!страш|| п1д нас п|дготовки в|дпов!дей за ре3ультатами
розгляду звернень громадян' що перебуваготь на контрол1.

3. Рекомендувати виконкомам селищних, м1ських рад:
3. 1 . Б>кити аналог1чних заход1в.
3.2. €тан роботи |з зверненнями щомадян розглядати на зас1даннях

виконком|в дв]ч] на р|к - за п|дсумками року та пер|пого п|вр|ння.
4. Рекомендувати кер|вникам п|дприемств, орган1зац|й та установ району

вх{ити нев1дкладних заход|в щодо забезпечення реал1зац1| конституц1йних прав
громадян на письмове звернег11{я та особистий прийом, обов'язкового
одер)кання обгру1{товано| в|дпов1д|, неухи]|ьного виконання норм
3 акону }кра|ни <|1ро звер 1{ег1 1]я т'ром адя гт) .

5' Б!дд1лу забезпечення достуг{у до публ1нно| 1ттформаш|| та розгляду
звернень громадян аг1ара1'у районно| дер)кавно] адм1гт|страш||:

5.1 . [1рово]1ити ана.лт!з 1 узага;т])нення г1итань' що пору|шуготься у
зверг1еннях ['ромадят;, особливо ]1овторних | колективних.

5.2' 3абезпечити надання методично| та практично] допомоги структурним
п1дрозд|лам районно| дер)кавно] адм1н|страц|| та органам м|сцевого

районтто| дер>кавно|
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самоврядування з питань роботи 1з зверненнями щомадян.
5.3. 3д1йсн}овати контроль за орган|зац|сто роботи 1з зверненнями щомадян

в структурних п|дрозд|лах районно| дер)кавно] адм1н|страц||, виконкомах
сели1цних !а{;' 5.4. |!|дготувати.' проскт ' !озпо!ядя{ення голови районно! державнот
адм|н!страц|| з означеного питання.

€ерг|й лоБодвнко

Флена [орланова
|гобов 1{1янська
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2. |1р' стан
законодавст'ва про
адм!н!страш!| у 2020

3аслухав|пи та о6говоривгпи |нформац|го про стан роботи з персоналом,
забезпечення дотримання зак0нодавства про державну службу у 9угу|вськ1й

районн1й державн!й адм1гт|страц|1 у 2020 роц1, колег|я районно| державно|
адм|н|страц|| та пост1йно д|гоча ком|с|я районно| дер)кавно? адм|н|страц|| з

питань розгляду 3вернень громадян в|дм|иатоть, що районного державно}о
адм|н|страц|его забезпечено дотримання законодавства про державну службу,
проводиться в|дпов|дна робота щодо вдосконалення кадрового потенц|алу,

спрямована на забезпеченг{я дер}1{авно| служби квал1ф|кованими кадрами'
спромо}кними ефективно зд1йснговати завдання та функц|! держави.

3агальн| засади кадро;зо[ гто::1тики районно| державно| адм|н1страц1|

зд|йснгототься в|дпов|дно до вимо|' 3акон|в !кра!ни .[1ро державну службу>,
*|{ро запоб1гання корупц1|>, .[{ро м1сцев] державн| адм|н|страц|]>, 1{одексу

закон!в про працго }кра1ни та 1нтцих законодавчих 1 нормативних акт|в, що
спрямован| на регуляц1го кадрових гтроцес1в.

[т'аном на 01 с]чня 2021 року у районн1й дерхсавн1й адм|н|страц|| фактиино
прац}овало 84 особи (79 дерхсавних слух<бовц1в, 3 _ кер!вники, 2 * прац1вники'

як1 викону}оть функц1| з обслуговування).
1з 84 прац|вник1в: >к|нок - 70, чолов!к|в _ 14. Анал|з в|кового складу

державних с;ту>т<бовц!в засв!диив, що найиисельн|тлого с в|кова група в|д 36 до
45 рок|в (з 1 особа), яка складас з1 ,во^, 1 це прац1вники з уже наявним
профес1йним досв1дом.

!{к|сний склад кадровог'о потенц|алу показус' що 1з 82 державних
слу>кбовг{!в 'га кер!вгтик|в повну ви11{у осв!т'у ма}оть 74 гтратцтвники (90,2оА)'

базову ви1-п]} 8 (9,3%), з них економ!нну - 3в (46,зо^), гуман1тарну _ 21

(25,6о^), техн!нну * 1 1 (1з,4о^), с|.гтьськогосподарську - 4 (4,9о^'), юридичну -
з (з,7о^), |нгшу - 5 (6'1%).

Фсновно}о процедуро1о 11ризг1ачення на посади державних службовц|в с

конкурсний в|дб|р. 3 ц]сто ме'ток) в апарат| районно| дерх{авно] адм|н|страц|| та

роботи
дер)кавну
рош!

з т!ерсона.'|0м' забезпечення дотримання
с.лтуэкбу у 9угу|вськ!й районн!й дерэкавн!й
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управл|нн| соц|ального захисту населення районно| дер)кавно| адм|н|страц||

утворен! конкурсн| ком1с||. } { квартал\ 2020 року було оголо1пено конкурои на
зайняття 5 вакантних посад дерх{авно? служби, з них категор1| (Б) - 2' категор||
(в) -_3. |{ретендент1в на участь у конкурсах на зайняття цих вакантних посад
державно|'слухсби було '7, з них 2 - категор!| <Б>, 5 - категор1| <Б>.

Було проведено '9 зас|дань конкурсних ком|с|й. 3а рекомендац1ями
конкурсних ком|с|й визначено 4 перемо>кц|' 3 яких у трьох в1дбулося
просування по служб1. |!одо вс1х новопризначених ос|б проведено перев1рку на
виконання вимог 3акону !кра?ни .[{ро очищення влади>>.

'Б|дпов]дно до 3акону }кра|ни .к[{ро внесення зм|н до 3акону }кра|ни
*|{р' [(ерх<авний бтоджет 9кра|ни'на 2020 р1к> конкурсний в1дб1р призупинено
на пер1од д1т карантину' установленого з мето}о запоб|гання по1пиреннго на
територ1| 9кра|ни гостро| респ!раторно| хвороби соу1о-19, сприниненот
коронав!русом 5АР5-€оу-2. у 1]| та 1! кварталах 2020 року в|дпов|дно до
постанови (аб1нету \41н!стр|в !кра|ни в1д 22 кв1тня 2020 року лъ 290
<!еяк| питання призначення на посади державно| служби на пер1од д1т

карантину, установленого з мето}о запоб|гання по1пиренн}о на територ1|
!кра|ни гостро| респ|раторнот хвороби €Ф91о-19, спричинено? коронав1русом
$АР$-€оу-2>> оголо1пено доб|р на зайняття трьох вакантних посад категор||
<<Б>>, за результатами якого визначено ос1б для призначення.

1р, особи усп1тпно пройтпли спец1альну перев|рку в1дпов|дно до
статей 56-5в 3акону !кра|ни <|1ро запоб|гання корупц||>> та |{орядку
проведення спец|ально| перев!рки стосовно ос|б, як1 претенду}оть на зайнят'гя
посад, як] передбана}оть зайняття в|дпов|дального або особливо
в|дпов1дального становища, 1'а посад з гт1двищеним корупц|йним ризиком'
затверд)кеного постаново}о 1{аб1::ету й!н1стр|в !кра|ни в|д 25 березня
2015 року лъ 171 (|з зм|нами). 1-|'1одо двох ос1б перев!рка ще'гривала станом на
31 грулня 2020 року.

0восчасно присвосно нергов| ранги \7 дер)кавним службовцям,
встановлено надбавку за вис.11угу рок1в * 1, ш|двищено - 53.

! я<овтн|-грудн1 2020 року оц|нговалися результати слу>кбово| д|яльност!
77 державних службовц|в районно| деря<авно| адм|н1страц1|. 3а ре3ультатами
оц!нтовання в1дм1нну оц1нку отрима]{а одна особа, позитивну * 75, негативну -
)кодна особа. !1{одо одн]с| особи процедура оц|нговання за посадого дер>кавно|
слух<би, яку вона займала, бутта г1рипинена у зв'язку 1з зв|льненням 1з

державного органу.
|1|двищення квал1ф1каш1| дер}1{авних слу>кбовц|в с одним |з основних

напрям|в роботи з 11ерсоналом у районн1й дер>кавт;|й адм|гт|страц||. }продовх<
2020 року у )(арк1вському рег'1она.;тьному |;тститут| дер}кавного у;:рав.лт|нг+я
Ёац1онально[ академ|| дер>кавного управл|ння при 11резидентов| !кра?ни (дал1 -
Академ1я) п|двищив квал1ф|кац1го 59 дер>кавних слуясбовц!в, що становить 70оА

в1д к1лькост| прац}о|очих. Функц|ональне навчання у сфер1 цив|льного захисту
при Ё1авчально-методичному центр1 цив|льного захисту та безпеки
житт'сд!яльност1 {арк1всько] област'1 пройтп ли 2 особи'
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Фкр|м того' протягом року окрем| дерх<авн| службовц| навчалися у
галузевих м|н1стерствах' департаментах, проходи.]ги онлайн курси в1дпов|дно до
завдань та функц|й струк'гурних ш1дрозд1л1в та 1ндив1дуаль}{их програм

! .-
профес | иного розвитку.

спец1альностями галуз1 знань к[{убл|нне управл|ння та адм1н|стрування)).
Ёараз1 в районн|й дер>кавн1й адм|н1страц|| прац}оготь 7 маг1стр|в

державного управл|ння' 5 маг|стр|в дер>кавно| служби т' 1'2 маг|стр|в публ1нного

управл|н ня та адм|н1стрування.
у робот1 з г{ерсоналом застосовутоться заходи заохочення 1 стягнення.

у 2020 рош! 33 праш!вники о'гримали винагороли р|зного р!вня:2 - обласного'
31 - районного. Бипланувалися прем||, надбавки за 1нтенсивн|сть прац|, висок1
досяг11ення у пра1ц] або за ск.]1адн!с'гь, напру>кен1сть у робот|. 9 повному обсяз!
вип-]1ачена гро1шова допомот-а та матер|а-гтьна допомога на оздоровлення' одна
особа отримала матер1альну допомогу для вир!тпення соц|ально-побутових
г{итань"

!продов>к 2020 року п|д1готовлено 138 розпоряджень голови районно|
дер)+(авно] адм|н|страгт1л з кадрових питань, з ъ1их'. з особового складу - 87, про
в|дшустки - 49, ттро в|дрядження * 2. ?акож п]дготовлено 398 наказ|в кер|вника
апарату районно| дер)кавно] адм|н|страц1| з кадрових питань, з них: з особового
окладу - 261, !!РФ в|дпустки - 136, про в|дрядження - 1.

Фтже' робота з управл1ння персоналом в районн|й деря<авн]й адм1н1страц||
носить ттлановий | системний характер та спрямована на пост|йне
вдосконалення системи добору кадр|в, формування, профес|йний розвиток та

рац|ональне використання кадр1в, в|дгтов!дальност] за виконання прац|вниками
сво]х слу>т<бових обов'язк!тз, зм|;{гтегтгтя слу>т<бово| дисципл|ни, формування
угтрав;т1нсько] ку.]]ьтури дер)1(ав{{их слу;кбовц!в, п|двищення
дер)кавно| слу>кби.

ефективнос'г1

Разом з тим, г1роведений анал1з св1дчить про'ге, що необх!дно актив|зувати

роботу {цодо стимул1овання дер)кавних слухсбовц1в на здобуття вищо| осв]ти за
спе!{1а-|1ьнос'гями :'штуз| з}-{ань <!1убл!нне управл1ння та адм|н|стрування)'

3 метого забезпечення оргат-т|зац1] як1сно? роботи з персоналом в районн!й
дер>т<авн|й адм|н|с'грац!| колег'1я районно| дер)кавно| адм]н|страц|| та пост|йно
д|точа ком|с1я районно| дер}кавно| адм1н|страц1| з питань розгляду звернень
громадян вва}ка}оть за необх|дне:

1. 3аступникам голови районно| дер)кавно| адм|н|страц1|, кер|внику
апарату районно| дер)кавно| адм1н!страц1|, кер1вникам структурних п|дрозд|л1в

районно| дер>+(авно| адм1н1страц1| 1з статусом горидинно| особи публ|нного
права:

1.1. |1роанал1зувати п|дсумки роботи з персоналом' забезпечення
дотримання законодавства про держ(авну службу та прац}о у п|дпорядкованих
п1дрозд|лах у 2020 роц1 та за результатами проведеного анал1зу вжити
необх|дттих заход1в щодо покра|це]{ня ц1с] роботи'

1 .2. 3д!йснити в1дпов|дн| заходи щодо проведення навчання та ш|двищення
квал! ф1кац1| дер>кавних слу>т<бовц| в'



означеного питання.

..*

[ олова районно| дерэкавно|
адм|н!страш!| €ерг!й лоБодшнко

Флена [орланова
1етяна [{рядка
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3. |1ро п!дсумки роботи з ко!{трольними документами у {угу[вськ!й
районн!й дер}!(авн!й адм!н!страц!| у 2020 Роц1 та заходи щодо пол1пгшення
виконавсько| дисципл!н и

3аслухавтпи та обговоривтпи 1нформац|го про п|дсумки роботи з

контрольними документами у 9угу|вськ1й районн|й дер;кавн1й адм1н1страц1|
{арк|всько] облас'г| у 2020 рош1 \а захо]{и щодо пол1пгпення виконавсько|
дисцип.тт1ни, ко;тег1я районно| державнот адм|н|страп1| ст-т|лльно з гтост|йно

д!точого ком1с|с+о районно| дер)кавно| адм|н|страц1| з г1итань розгляду звернень
громадян в!дм!нас, що 

'1ита|1ня 
тт|21вищення р1вня виконавсько| дист1ипл|ни,

забезпечегтня повного 'га свосчасного виконання 3авдань' як1 м1с'гя'гься в

контрольних документах, с о/]]]им |з основних напрям1в роботи районно|
держ(авно: адм|н!страш1|.

11ротягом 2020 року з мето}о забезпечення своечасного виконання

розпоряджень 1 дорунень гол]в обласно| та районно| дер>кавних адм1н!страц1й,
лист|в обласнот державно| адм1н|страц|| та 1нтпих контрольних документ|в в

апарат! районно1 дер)кавно| адм1н]страц!| пост!йно зд!йснтовався контроль за ]х
виконанням 1пляхом оперативт-то-техн1чного в1дстех<ення, систематичного
анал1зу статистичних даних та перев1рки орган]зац1| 1 стану виконання завдань
безпосередг1ьо на м!сцях з наданням г1рактично| та методично] допомоги.

(-'истема ко}{1'рол}о райог:;то[ державно;' аддм1гт1страгт|] побудотзана }1а

тт1дстав| щоти}к1]евих застерс)к]1ивих 1{ага/]ува}1ь у виг.]тяд| перел|ку документ|в'
як| повинтт| 6ути викоттагт1 протягом поточ}1ого ! наступного тижн1в, та
щоденного контрол}о за ходом [х виконання.

Ёа початку 2020 року на контрол| перебував 27| документ. [{ротягом року
до районно| дер>кавно| адм1н1страц|: глад]йл;ло 2]54 документи, з яких взято }]а

контроль |126. [х авторами були це1]тральн|, територ|альн| та м|сцев| органи
виконавчо| влади, органи м1сцевого самоврядування' правоохоронн1 та
контрол[огон1 органи' депутати р|зних р|вн1в. 3агальна к|льк1сть документ1в,
вкл}оча}очи розпорядження та доручення голови районно| державно|
адм|н1страц||, районн1 шрот'рами' а тако}1( внутр|гшн1 документи районно|
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дерх(авно| адм1н|страц!|, за якими здц1йснговався контроль протягом 2020 Рок},
складала |з9].

Белика к]'льк!сть контрольних документ1в виконувалась прац|вниками

районно? !ер>кавно| адм]тт|с.грац;т в стисл1 терм|ни. [{ротягом зв|тного пер1оду
було отримано 524 докумег1ти з дуже стислими терм1нами виконаг1ня, з них:
24в -- з терм|ном вико}{ання в|д 1 до 3 дтт1в, 216 - в|д 4 до 7 дн1в. 1ако>к
отримано документи з пер1одинн|стто виконання (щодня>> - 6, ((щотижня> - 3 1,

<щом1сяця>> - 30, <б|льтле 2 раз1в> ' 38, ((щокварталу) - з6, (щороку>> - 2,
<<щоп|вроку+> - 4. локументи з |нш.:ими строками |нформування _ 455.

3агалом протягом 2020 року зд1йснтовався оперативн0-'гехн]чний контроль
за станом виконання ||26 документ|в, а саме: 17 розгторяджень голови обласно|
деря{авно| адм1н1страц1|, 9 дорунень голови обласно| державно| адм|н|страц1|,
151 листа та 1нтпих документ|в обласно| дерх{авно| адм|н|страц||,
26 розпоряд)кень голови райот'тно| дер)т(авно? адм|н1страц1|, 7 дорунень голови
районно| дер)кавно1 адм1т'т!с'т'ра;1![, 14 ;*оручень застугтник|в г'о.]1ови районт-то|
дерх{авно] адм|н1с'грац||, 5 районних прогр ам, 291 | нгших документ|в.

Б|дт-тов1дно до проведеного анал|зу роботи з контрольними документами в

районн1й 
-дер>кавн1й адм|н1страц|| у зв|тному пер1од| структурними

п|дрозд!лами районно| дер)кавно| адм1н|страц1| було надано 491| 1нформац!й
(:-тром1>т<них та остаточних) про виконання завдань' зазначених у контрольних
документах' що в середньому складало по 20 1нформац|й щодня.

[11сля проведеного мон1торин['у, у зв'язку 1з виконанням 1 зак1нченням
встановлених терм1н|в |нформування, впродов}к зв|тного пер|оду знято з

контрол|о 1193 документи, 1цо складас &5оА в|д загальнот к|лькост| контрольних
докумегтт!в (1з91), з них: 25 розпорядх{ень та 10 доручень голови та
2 доручення заступник|в голови обласно| державно| адм|н|страц1|,
40 розг1оряд)кень та в дору1-1ень голови районно| деря{авно| адм|н|страц!|,
17 доруиень зас'гу{;+тик|в 1'о:1ови ра}|огтг;о| дер}(ав1]о] адм]н1стра:1||, 768 ;тист]в та
|нтпих документ|в посадових ос1б обласно] дер}1(авно] адм|н|страц||,
10 районних програм' 313 ]гтштих документ1в територ|альних орган!в,
центральних оргатт|в виконавчо| влади, правоохоронних та контрол}о}очих
орган|в, звернень депутат!в вс1х р|вн|в' адвокатських запит|в, у тому числ1
внутр ! гпн1х документ1 в р айонно| дер)кавно| адм|н|страц1|'

3 метото покращання стану виконавсько| дисципл|ни в районн1й державн1й
адм!н1страц|| та п1двищення р|вня персонально| в1дшов|дальност1 державних
службовц|в, свосчасного та як|сного виконання завдань' як| визначен]
контрольними документами' пер1пого в1вторка м1сяця готувались матер\али на
наради у голови районно| дерх{авно| адм1н1страц11 з виконавсько| дисципл|ни.
[ак, протягом зв!тного пер1оду проведен о 1'2 нарад з виконавоькот дисципл1ни'
за результатами яких п|дготовлено 12 протокол|в нарад з конкретними
г1ропозиц!я м и щодо гт 1двилде 1{ г{я ви ко г{авсько[ дисципл1т;и'

у ц1лому ат;ал|з роботи з орган|зац1] та виконання вимог директивних
документ|в ус1х р|вгт1в влади св|д.тить [1ро шозитивн1 зру1пен]-1я в удосконаленн|
ф'р* | метод1в орган|затд1т контрол}о за ]х викона!'1ням та зм1ну ш|дход1в до
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оц|нки р|вня виконавсько| /{исцитт:л|гти, су1:'све п1двишцення вимогливост| до
безшосередн|х.вико.навц|в за-свосчасну та як|сну реал1зац1го встановлених
3авда}ть. |{ри цьому значно посилено вимоги до персонально] в1дпов1дальност]
кер1вник1в структурни.х п1дрозд1л1в раионно1 деря{авно1 адм1н1страц11, за стан
справ |-{а доручег{их д|лянках роботи та результативн1сть реал1зац1] дерх<авно|
по.тт!тики у в1дпов|д!{их галузях.

|1ротягом 2020 року терм|ни, визначен1 законодавством та встановлен1 в

документах орган|в влади вищого р|вня, розпорядженнях та дорученнях гол|в
обласно| та районно[ дер>т<авних адм1н|страц]й, не пору|11ува.,1ись. Але, було
до11ущено пору1пення терм!н!в внутр1тшнього контрол1о виконання документ|в
управл1нням соц1ального захисту населення, в1дд|лом осв1ти, охорони здоров'я,
культури' сшорту' сектором м|стобуАування та арх|тектури-районно| дерхсавно|
адм1н|страц||, що св1диить про несвосчасну п!дготовку проскт|в в1дпов|дей,
надання |х на озттайом.г1е]-{ня ! погод>ке}1г{я з заступниками голови районно|
дерх(авно? адм1н|страц|| в|дпов|дно до розпод1лу обов'язк|в в останн|й день
визначеного строку виконання' 3азначен| факти були розглянут| на нарадах
['олови районно| дер}(авно] адм1н!страц1| з питань виконавсько| дисципл1ни.

Ёа нале>кному р1вн1 зд1йсгтгова.1тась орган|зац1я контрольно| функц1| такими
структурними п1дрозд1лами районно| державно] адм|н1страц1|: апаратом

районно| державнот адм|н|страц||, в|дд|лами: оборонно| роботи', цив|льного
захисту та взасмод|| з правоохоронними органами,1нформац|йно| д1яльноот1 та
комун|кац1й з громадськ|стго, цифрового розвитку' шифрових трансформац|й 1

цифров|зац1] та орган|зац|| д|яльност1 центр|в надання адм!н|стративних послуг'
}(итлово-комунального господарства, буд!вництва та |нфраструктури, арх|вним
в]дд|лом районно1 дер)кавно| адм1н|страц1|.

[{роведений анал]з робот'и з контрольними документами за п|дсумками
2020 року св!дчить 11ро [€, [!\о ттеобх1дно т1оси]1ити кон'гроль за як1сним
виконанням вимог цих документ|в тто сут| та доведення встановлених завдань
до лог]чного завер|пення.

8раховутони виш{евикладене' з мето}о забезпечення безумовного
виконання }казу 11резидет'тта }кра|ни в|д 26 лилня 2005 року )\я |\з212005
<[1итання контрол|о за виког{анням указ|в' розпоряджень | дорунень [1резидента
!кра[ни>) та покра1цання виконавсько| дисципл|ни в структурних п|дрозд|лах

районно| дер)кавно| адм1н1страц1| колег1я районно| дерх{авно| адм|н1страц|| та
пост]йно д1гоча ком1с1я районно| дер)кавно| адм1н1страц1| з питань розгляду
звернень громадя}1 вважають за необх1дне:

1. 3аступникам голови' кер|внику апарату районно| державно|
адм|н|страц||:

1.1. [{роанал1зувати х|:: виконання закон|в !кра|ни, акт1в та доручень
[1резидент'а }кра|ни ! 1{аб!тте'гу й1гл!ст'р!в !кра|ни, розпорядх(ень 1 дорунень
гол1в облласно| 1'а районт;о| ]1ержавг]их адм|н1страц1й, що 3находя'гься на
конт'ро.тт|, визначи'ги пр1оритетн1 напрямки роботи, т+а як] потр1бно звернути
особлтиву увагу.
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1'.2. |{осилити вимоги до кер1вник|в структурних п1дрозд1л1в районно|
дер)кавно'{ адм_1н]страш|| щодо якост| п|дготовки 1нформац1| про виконання
5он1_рольних докуме]]т1в, ш{о пода}оться до орган1в влади вищого р1вня.

1.з. {ётально ''анал1зувати ко)кен факт несвосчасного чи неяк|сного
виконання документ1в, що перебуваготь на контрол|, |&, у раз1 потреби,
|н1ц1товати пору1пення питання про притягнення до дисципл1нарно|
в|дпов|дальност1 кер1вник|в структурних п|дрозд|л|в районно| деря<авно|
адм|н1страц1? та |нплих посадових о'с|б, з вини яких допущено пору1пення
терм1н1в виконання документ|в.

2. 1{ер|вникам структурних п1дрозд1л|в районно| державно| адм1н|страц1|:
2.1. |[ост|йно в>кивати заход]в щодо покращення виконавсько| дисципл!ни

в питаннях оперативност|, системност! | якост] вик0нання завдань та
|нформування про [х викона}{ня'

2.2. 3абезпечити свосчасне 11исьмове |нформування голови районно|
дер)кавно| адм1н|страц1| про вик0нання доручень кер|вництва районно|
дер)кавно| адм1н|страц1|.

2.3" [{ол|п1шити роботу 1з слухсбовими документами 1пляхом безумовного
виконання- вимог 1нструкг11] з д]ловодства в 9угу|вськ1й районн1й державн|й
адм1н1страц1| )(арк!всько} об.:таст|, зокрема в частин| дотримання терм1н!в
виконання документ|в, надсилання документ|в за нале>кн|стго, п|дпису
|нформац|й' оформлення та складан1'1я документ|в.

2.4. !ля б1льтп оперативного розгляду, вир1тшення завдань' встановлених у
розпорядчих документах] забезпечення неухильного |х виконання, {1ланувати

розгляд контрольних документ|в та стан виконавсько? дисципл|ни на|1арадаху
кер|вник|в структурних п1дрозд1л|в гте р|дште одного разу на квартал.

3. Б1дд|"тту /]окументаль]]ог'о забезпечення та контрол!о апарату районно|
державно| адм | н|страц||:

3.1.3абезпечити |1Ф!'?)11,111е удоско1]алення порядку оргагт|зац1| роботи з

контрольними документами, п|двищення р1вня виконавсько| дисципл]ни.
3.2.3д]йсн}ова1'и систе]\,1атичний мотт|'торинг причин пору1пення строк1в

виког1ання ког1трольних докумен'г|в, що надтйулли до районно| державно|
адм|н|страц||, та надавати пропозиц|| кер|вництву районно| державнот
адм|н1страц|] для в1дпов|дного реагування.

3.3. 3абезпечити вчасну п1дготовку структурним п|дрозд|лам районно!
дерх(авно| адм1н1страц1| щоти}кневих письмових нагадувань-попереджень г{ро

строки виконання контрольних документ1в.
3.4'||1дготувати проскт ро3порядження ови раионно1 деря{авно1

адм1н1страц11 з означеного 11итання.

[ олова районпло| дерэка вно[
адм!н!страц!|

Флена !'орланова

€ерг!й лоБодвнко


