від 05 вересня 2018 року

№ 222-р

Про стан виконавської дисципліни,
організацію виконання завдань,
визначених актами і дорученнями
Президента України, Кабінету Міністрів
України, розпорядженнями голів обласної
та районної державних адміністрацій,
за підсумками I півріччя 2018 року
Місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування району вживаються заходи щодо поліпшення організації
роботи з питань виконавської дисципліни, а саме виконання Указу Президента
України від 26 липня 2005 року № 1132 «Питання контролю за виконанням
указів, розпоряджень і доручень Президента України». На виконання
доручення Прем’єр-міністра України від 19 травня 2010 року № 27554/2/1-10,
рішення Кабінету Міністрів України від 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, 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 та голови
райдержадміністрації проведено аналіз стану виконавської дисципліни та
організації
виконання
завдань
структурними
підрозділами
райдержадміністрації, виконкомами сільських, селищних рад, територіальними
органами міністерств та відомств України в районі.
Станом на 01 липня 2018 року на обліку у секторі контролю апарату
райдержадміністрації (далі – сектор) перебувало 671 актів та доручень
Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень
голів обласної та районної державних адміністрацій, інших документів, що
підлягають контролю.
Протягом І півріччя 2018 року сектором поставлено на облік 671 документ,
з них: від Адміністрації Президента України – 24, Кабінету Міністрів України –
42, розпорядження голови обласної державної адміністрації – 142, доручень
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голови облдержадміністрації – 207, документи із структурних підрозділів
обласної державної адміністрації – 187.
Структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними
органами міністерств і відомств України в районі, іншими виконавцями було
виконано та знято з контролю 418 документів.
На виконання контрольних документів структурними підрозділами
райдержадміністрації, територіальними органами міністерств і відомств
України в районі, іншими виконавцями протягом І півріччя 2018 року надано
2660 інформацій, надано відповіді на 2 депутатських звернення.
Найбільша кількість інформацій була надана відділом економічного
розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури, відділом регіонального
розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства,
відділом культури, туризму та культурної спадщини, відділом освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації.
Головою райдержадміністрації видано 3 розпорядження про зняття з
контролю окремих розпоряджень, якими знято 42 розпорядження виконаних у
повному обсязі. Виконано та знято з контролю 3 доручення голови районної
державної адміністрації.
На виконання документів, адресованих райдержадміністрації, структурні
підрозділи надсилають відповіді за підписом їх же керівників, а не відповідь
райдержадміністрації, що суперечить нормативним документам.
Трапляються випадки, коли інформаційне наповнення документу не
відповідає короткому змісту, текст важкий для сприймання, відсутня аналітика.
Бувають випадки, коли у документі вказується недостовірна інформація
стосовно назв установ, посадових осіб, населених пунктів
В узагальнених інформаціях структурних підрозділів районної державної
адміністрації та територіальних органів міністерств і відомств України в районі
не завжди здійснюється моніторинг виконання завдань, визначених
розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних
адміністрацій в розрізі сільських, селищних рад.
На виконання пункту 4 доручення голови районної державної адміністрації
від 24 грудня 2015 року № 01-05/103/1 інформацію Журавлинською сільською
радою не надано.
Станом на 01 липня 2018 року на обліку у секторі контролю апарату
райдержадміністрації знаходиться 187 розпоряджень голови районної
державної адміністрації. Протягом І півріччя 2018 року поставлено на контроль
41 розпорядження голови райдержадміністрації.
Питання про стан виконавської дисципліни на засіданнях виконавчих
комітетів сільських, селищних рад у 2018 році згідно планів роботи
заплановано двічі на рік.
Відповідно
регламенту
райдержадміністрації,
затвердженого
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25 червня
2018 року № 160-р, протягом І півріччя 2018 року проведено аналіз організації
виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України,
Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної
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державних адміністрацій, у 3 сільських радах. Робота виконавчих комітетів
проводиться згідно з перспективними планами роботи на рік. Поряд з
плановими питаннями на засіданнях виконкомів розглядаються питання щодо
виконання розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації,
приймаються відповідні рішення виконавчих комітетів сільських рад, якими
затверджуються заходи з виконання зазначених завдань. У ході перевірок ряд
недоліків було усунено.
Здійснено перевірки стану виконавської дисципліни та організації
виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента
України, Кабінету Міністрів України, запитами та зверненнями народних
депутатів України, розпорядженнями і дорученнями голів обласної та районної
державних адміністрацій у територіальному центрі соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Голованівського району, районному центрі
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
За результатами проведеного моніторингу директорами даних установ
приділяється увага аналізу стану виконавської дисципліни та організації
виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента
України, Кабінету Міністрів України, запитами та зверненнями народних
депутатів
України,
розпорядженнями
і
дорученнями
голови
облдержадміністрації,
документів
із
структурних
підрозділів
облдержадміністрації, інших обласних установ, розпорядженнями і
дорученнями голови райдержадміністрації.
Сектором контролю апарату райдержадміністрації постійно надається
методична і практична допомога з питань ведення контрольної діяльності
відділам апарату, структурним підрозділам районної державної адміністрації,
виконкомам сільських та селищних рад.
У цілому, виконання завдань, визначених актами і дорученнями
Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів
обласної та районної державних адміністрацій, організовано на належному
рівні.
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 та голови райдержадміністрації, а також з метою вчасного
реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів
місцевих рад, на виконання рішення Кабінету Міністрів України від 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, рішення колегії районної державної адміністрації від 31 серпня
2018 року № 20:
1. Попередити керівників відділів апарату та структурних підрозділів
райдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України в
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районі, сільських, селищних голів про їх персональну відповідальність за
забезпечення виконання у повному обсязі та в установлені строки завдань,
визначених законами України, актами і дорученнями Президента України,
Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної
державної адміністрації та голови районної державної адміністрації, іншими
документами, що підлягають контролю.
2.
Керівникам відділів
апарату
та
структурних
підрозділів
райдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України в
районі, сільським, селищним головам:
внести до планів роботи блок документів у розділ «Заходи щодо
здійснення контролю»;
звернути увагу на те, що контроль за виконанням завдань (доручень),
зазначених у розпорядженні, покладається на заступників голови
райдержадміністрації,
керівника
апарату
відповідно
до
розподілу
функціональних повноважень;
звертати особливу увагу на невиконання чи несвоєчасне виконання
завдань, визначених документами співвиконавцями, а також проводити аналіз
виконання завдань, де це можливо, у розрізі сільських, селищних рад;
контрольні справи оформити згідно встановленого зразка;
інформацію про виконану роботу надати сектору контролю апарату
райдержадміністрації до 14 вересня 2018 року.
3. Журавлинському сільському голові Кулику Г.Г.:
надати до 14 вересня 2018 року пояснення щодо невиконання пункту 4
доручення голови районної державної адміністрації від 24 грудня 2015 року
№ 01-05/103/1;
не допускати у подальшому невиконання, несвоєчасне виконання чи
неякісне виконання завдань контрольних документів.
4. Сільським та селищним головам:
здійснювати постійний контроль за виконанням доручень та розпоряджень
вищестоящих органів, власних рішень;
забезпечити своєчасне надходження інформацій про хід виконання
розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації до відділів апарату,
структурних підрозділів районної державної адміністрації.
5. Сектору контролю апарату райдержадміністрації надавати структурним
підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам міністерств і
відомств України в районі, виконавчим комітетам сільських, селищних рад
методичну допомогу щодо вдосконалення роботи з документами, організацію
контролю за їх виконанням.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Лужанську Л.В.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

