Від 10 квітня 2018 року

№ 95-р

Про стан виконавської дисципліни,
організацію виконання завдань,
визначених актами і дорученнями
Президента України, Кабінету
Міністрів України,
розпорядженнями і дорученнями
голови облдержадміністрації
та голови райдержадміністрації,
за друге півріччя 2017 року
Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», вимог Указу Президента України від 26 липня 2005 року № 1132
«Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента
України», рішення колегії від 28 березня 2018 року № 7 та з метою поліпшення
стану виконавської дисципліни та організації виконання завдань, визначених
актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України,
запитами і зверненнями народних депутатів України, розпорядженнями і
дорученнями голови обласної державної адміністрації, голови районної
державної адміністрації, проведено моніторинг стану виконавської дисципліни
та організації виконання завдань структурними підрозділами районної
державної адміністрації, виконавчими комітетами сільських та селищних рад,
територіальними органами міністерств і відомств України в районі.
Станом на 01 січня 2018 року на обліку в райдержадміністрації
перебувало 1411 актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів
України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації,
районної державної адміністрації, інших документів, що підлягають контролю.
Протягом
другого
півріччя
2017
року
поставлено
на
облік 638 документів, з них від: Президента України – 5, Кабінету Міністрів
України – 103, обласної державної адміністрації – 199 , місцевих –20 , інших
документів, які безпосередньо надійшли до райдержадміністрації – 3, запитів,
звернень Народних депутатів України та депутатів місцевих рад – 11, інших
адресатів - 297.
За друге півріччя 2017 року на виконання контрольних документів
підготовлено 1819 інформацій.
Протягом звітного періоду 1 завдання виконано з порушенням термінів
виконання, що допустили: юридичний сектор апарату районної державної
адміністрації (розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 29 вересня 2017 року № 490-р «Про проведення тижня права»).
Розпорядженням
голови
обласної
державної
адміністрації
від 01 березня 2018 року № 136-р «Про стан виконавської дисципліни,
організацію виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента
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України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови
обласної державної адміністрації, за друге півріччя 2017 року» проведено
моніторинг виконання розпоряджень і доручень голови обласної державної
адміністрації. Вказано на виконання не в повному обсязі завдань, визначених
дорученнями голови обласної державної адміністрації, а саме:
від 13 березня 2013 року №01-26/96/1 про охоплення дошкільною освітою
дітей віком від 3-х до 6-ти років – станом на 10 жовтня 2017 року охоплено
85%;
від 15 квітня 2016 року №01-26/80/1 про створення єдиного реєстру
водних об'єктів, забезпечення контролю за їх раціональним та ефективним
використанням, попередження несанкціонованого створення водойм – станом
на 01 жовтня 2017 року не передані в паперовому вигляді акти інвентаризації;
від 14 лютого 2017 року № 01-26/25/1 про заходи з реалізації
Комплексної програми захисту населення Кіровоградської області від впливу
іонізуючого випромінювання на 2014-2018 роки – не надано обсяги коштів,
необхідних на реалізацію програми.
Проведено аналіз, взято письмові пояснення та попереджено головних
виконавців щодо усунення недоліків та недопущення в подальшому.
Станом на 01 січня 2018 року на обліку знаходилося 100 розпоряджень та
3 доручення голови районної державної адміністрації, які містять завдання
структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконкомам
сільських та селищних рад. Протягом звітного періоду поставлено на контроль
20 розпоряджень голови районної державної адміністрації, знято з контролю
29 розпоряджень, як такі, що виконані у повному обсязі.
Інформації про виконання завдань що містять розпорядження більшістю
сільських та селищних рад подаються в структурні підрозділи
райдержадміністрації для узагальнення та подання інформації. Стосовно
проблемних питань щодо організації виконання розпоряджень голови
райдержадміністрації звертаємо увагу на той факт, що копії узагальнених
інформацій про стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та
доручень голови райдержадміністрації потрібно надавати відповідальному за
контроль в райдержадміністрації для оперативного моніторингу виконання
завдань розпоряджень голови райдержадміністрації.
Протягом другого півріччя 2017 року відповідно до графіку проведено
перевірки стану організації роботи з документами та контролю за їх виконанням
у структурних підрозділах райдержадміністрації, а саме: служба у справах дітей,
управління агропромислового розвитку, відділ культури, управління
соціального захисту. За результатами перевірки надано відповідні рекомендації
та направлено довідки для усунення недоліків.
З метою поліпшення стану виконавської дисципліни та організації
виконання завдань, визначених законами України, актами і дорученнями
Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і
дорученнями голови обласної державної адміністрації, а також з метою
вчасного реагування на запити і звернення народних депутатів України,
депутатів місцевих рад, на виконання рішення Кабінету Міністрів України від
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12 грудня 2011 року (протокол № 91) та відповідних доручень Прем’єр-міністра
України від 18 січня 2013 року № 1537/1/1-13 і від 01 листопада 2016 року
№ 38388/1/1-16:
1.Попередити керівників структурних підрозділів районної державної
адміністрації, керівників територіальних органів міністерств і відомств України
в районі, виконавчі комітети сільських та селищних рад про їх персональну
відповідальність за забезпечення виконання у повному обсязі та в установлені
строки завдань, визначених законами України, актами та дорученнями
Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та
дорученнями голови обласної державної адміністрації, голови районної
державної адміністрації, іншими документами, що підлягають контролю та
реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів
місцевих рад.
2.Звернути увагу:
керівників структурних підрозділів, територіальних органів міністерств і
відомств України в районі, виконавчі комітети сільських та селищних рад на
необхідність забезпечення виконання в установленні строки та у повному
обсязі завдань, визначених законами України, актами і дорученнями
Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та
дорученнями голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації,
запитами і зверненнями народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
завідувача юридичного сектору райдержадміністрації на факти
несвоєчасного виконання завдань, визначених розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 29 вересня 2017 року № 490-р «Про проведення
тижня права».
3.Керівникам відділів та секторів апарату, структурних підрозділів
районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств і
відомств України в районі, рекомендувати виконавчим комітетам сільських та
селищних рад району з метою удосконалення механізму контролю за ходом
виконання завдань, які визначено документами:
забезпечити належний рівень підготовки узагальнених інформацій про
виконання розпоряджень голови райдержадміністрації, оперативно вживати
заходи щодо своєчасного їх виконання та внесення пропозицій про зняття з
контролю;
під час підготовки узагальнених інформацій про виконання розпоряджень
та доручень голови районної державної адміністрації звертати особливу увагу
на аналіз їх виконання у розрізі сільських, селищних рад району;
розглядати на нарадах, засіданнях виконавчих комітетів питання стану
виконавської дисципліни та виконання контрольних документів;
забезпечити безумовне виконання вимог Інструкції з діловодства в
районній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови
райдержадміністрації від 29 лютого 2012 року № 167.
4.Головному спеціалісту відділу управління персоналом апарату районної
державної адміністрації:
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забезпечити контроль та своєчасним надходженням інформаційних та
інших матеріалів від структурних підрозділів районної державної адміністрації,
територіальних органів міністерств і відомств України, органів місцевого
самоврядування про стан виконання документів;
продовжити практику проведення перевірок стану виконання
контрольних документів відділами та секторами апарату, структурними
підрозділами районної державної адміністрації, відповідно до затвердженого
графіку;
надавати методичну допомогу щодо вдосконалення роботи з
документами, організації контролю за їх виконанням, щотижневе надання
виконавцям переліків контрольних документів.
5.Структурним
підрозділам районної державної адміністрації,
виконавчим комітетам сільських та селищних рад району про виконання
розпорядження надати інформацію районній державній адміністрації
до 10 травня 2018 року.
6.Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 17 жовтня 2017 року № 267-р «Про стан
виконавської дисципліни, організацію виконання завдань, визначених актами і
дорученнями
Президента
України,
Кабінету
Міністрів
України,
розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації та голови
райдержадміністрації, за друге півріччя 2017 року».
7.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату
районної державної адміністрації.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

А.КАРАЖБЕЙ

