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Про стан виконання структурними
підрозділами райдержадміністрації,
територіальними
підрозділами
центральних органів виконавчої
влади завдань визначених законами
України, постановами Верховної
Ради України, актами і дорученнями
Президента України та Кабінету
Міністрів України, розпоряджень і
доручень голів облдержадміністрації
та
райдержадміністрації
за
підсумками 2017 року
Аналіз стану виконання актів та доручень Президента України,
Кабінету Міністрів України, інших документів органів вищого рівня,
розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних
адміністрацій свідчить про те, що в цілому організація виконання зазначених
документів та здійснення контролю за ними носить системний,
цілеспрямований характер. На основі постійного відстеження ходу реалізації
завдань, визначених нормативними документами, оперативно вживаються
заходи щодо своєчасного їх виконання та поліпшення стану виконавської
дисципліни в структурних підрозділах райдержадміністрації.
За 2017 рік в апараті райдержадміністрації зареєстровано 3183
вхідних документи, що менше в порівнянні з 2015 роком на 171 документ із
них 1261 (39,6%) – від органів влади вищого рівня.
Із загальної кількості вхідних документів поставлено на контроль
1172(37%). В тому числі:
розпоряджень голови облдержадміністрації – 58(1,8%);
доручень голови та заступників облдержадміністрації – 94(2,9%),
депутатських звернень – 12 (1%);
листів - 1008(31,7 %)
Головою райдержадміністрації за 2017 рік видано 1214 розпоряджень з
основної діяльності, в тому числі 784 (64,5%) з питань відведення земель. Із

загальної кількості розпоряджень у 2017 році поставлено на контроль 26 . За
підсумками засідань колегій та щотижневих нарад головою видано 25
розпоряджень та дано 326 доручень.
На контролі у 2017 році на контролі перебувало 28 розпоряджень голови
райдержадміністрації, 283 доручення голови райдержадміністрації.
Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, з метою удосконалення роботи щодо здійснення контролю за
виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної
Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів
України, розпорядженнями і дорученнями голів обласної та районної
державних адміністрацій:
1. Першому заступнику голови, заступнику голови, керівнику апарату
райдержадміністрації,
керівникам
структурних
підрозділів
райдержадміністрації, головам виконкомів сільських рад:
проаналізувати хід виконання
розпоряджень і доручень голови
облдержадміністрації та райдержадміністрації, що знаходяться на контролі;
ужити заходів щодо посилення виконавської дисципліни, виявити
причини, що стримують їх реалізацію, звернути увагу на належний стан
подання інформації, яка повинна містити вичерпні аргументи;
у разі несвоєчасного виконання завдань, узяти під особистий контроль
виконання у визначені строки розпоряджень і доручень голови
облдержадміністрації та райдержадміністрації.
покращити виконавську дисципліну в питаннях оперативності,
системності і якості виконання завдань та інформування про їх виконання,
забезпечити неухильне виконання вимог Законів України „Про статус
народного депутата України”, „Про статус депутатів місцевих рад” під час
розгляду депутатських запитів і звернень.
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрацій, головам
сільвиконкомів поінформувати райдержадміністрацію про проведену роботу
до 10.07.2018.
5. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на
загальний відділ апарату райдержадміністрації (Ботінок Т.Ф. ), контроль за
виконанням розпорядження залишаю за собою.
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