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7.

Про стан роботи з контрольними документами в

державнiй адмiнiстрацii у I пiврiччi 2015 року.

раЙоннiЙ

Розглянувши питання про стан роботи з контрольними документами за
перше пiврiччя 2015 року, колегiя районноi державноi адмiнiстрацiТ вiдзначае,
районнiй державнiй адмiнiстрацiТ продовжуеться робота щодо
виконання вимог Указу Президента Украiни вiд 26.05.2005 J\Ъ1132/2005
<<Питання контролю за виконаннrtм указiв, розпоряджень, доручень
Президента Украiню>, рiшень Уряду та iнших регламентуючих документiв.
Питання пiдвищення рiвня виконавськоТ дисциплiни, забезпечення
повного та своечасного виконання документiв органiв влади вищого рiвня,
розпоряджень i доручень голови районноТ державноi адмiнiстрацii е одним iз
основних напрямiв роботи Барвiнкiвськоi районноТ державноТ адмiнiстрацii.
Комплекс заходiв ,спрямованих на своечасне виконання поставлених
завдань, запровадження нових фор, методiв у роботi з контрольними
документами, щоденне оперативне вiдстеження стану опрацювання
контрольних документiв виконавцями на Bcix етапах пiдготовки вiдповiдi
дозволяе забезпечувати в районнiй державнiй адмiнiстрацii н€шежний piBeHb
виконавсъкоi дисциплiни.
Органiзацiйнi i методичнi заходи , вжитi дJIя удоскон.Llrення системи
роботи та пiдвищення рiвня виконавськоТ дисциплiни в роботi з документами
в районнiй державнiй адмiнiстрацiТ, дали змоry оперативно реаryвати на хiд
реалiзацii завдань, бiльше уваги придiляти полiпшенню якостi наданоi
iнформацii.
Актуальними з€Llrишаються питання повноти та якостi iнформацiТ , яка
надаеться на виконання контролъних документiв, налагодження дiевоi системи
опрацювання документiв з обмежеЕими термiнами iнформування.
Ураховуючи викJIадене, з метою пiдвищення рiвня виконавськоi
дисциплiни в роботi з контрольними документами колегiя районноi державноI
адмiнiстрацii вважае за необхiдне:

що в

i

1.Iнформацiю керiвника апарату районноi державноI адмiнiстрацiТ взяти
до вiдома.
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2.Першому заступнику голови районноi державноТ адмiнiстрацiТ,

керiвнику апарату районноi державноi адмiнiстрацii посилити вимоги до
керiвникiв струкryрних пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii щодо
пiдвищення якостi пiдготовки проектiв вiдповiдей , оперативнисть та
своечаснiсть Тх пiдготовки, особливо на документи iз стислими термiнами
виконання.

3.Першому заступнику голови районноТ державноi адмiнiстрацii,
керiвнику апарату районноi державноТ адмiнiстрацii, керiвникам структурних
пiдроздiлiв здiйснювати постiйний контроль за дотриманням вимог
Регламенту районноi державоi адмiнiстрацii та Iнструкцii з питань
дiловодства.

4.Керiвникам структурних пiдроздiлiв районноi державноТ адмiнiстрацii
звернути увагу на необхiднiсть пiдвищення вiдповiдальностi при опрацюваннi
контрольних документiв та недошустимiсть порушення TepMiHiB виконання
визначених в них завдань.

Голова районноi державноi
адмiнiстрацii
Сухар
Пащенко
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