від "04" березня 2019 року

№ 51-р
м. Знам’янка

Про стан виконавської дисципліни та організацію виконання завдань,
визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів
України, розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації та
голови райдержадміністрації за 2018 рік
Відповідно до вимог Указу Президента України від 26 липня 2005 року
№ 1132 "Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень
Президента України", на виконання доручень 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'єрміністра України від 18 січня 2013 року № 1537/1/1-13 і від 01 листопада
2016 року № 38388/1/1-16, розпорядження голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 04 вересня 2018 року № 630-р з цього питання, з
метою поліпшення стану виконавської дисципліни та організації виконання
завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету
Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації,
запитами і зверненнями народних депутатів України, депутатів місцевих рад,
проведено аналіз стану виконавської дисципліни та організації виконання
завдань структурними підрозділами районної державної адміністрації та
територіальними органами міністерств і відомств України в районі за 2018 рік.
Станом на 01 січня 2019 року в автоматизованій системі ведення контролю
перебувало 1082 контрольних документів.
Протягом 2018 року на обліку перебувало 2560 документів, із них: укази,
розпорядження та доручення Президента України – 48, постанови,
розпорядження та доручення Кабінету Міністрів України – 242, розпорядження
голови обласної державної адміністрації – 383, доручення голови обласної
державної адміністрації – 248, запити та звернення народних депутатів України
та звернення комітетів Верховної Ради України – 46, інші документи, що
надійшли від структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних
органів міністерств та відомств України в області – 1261, розпорядження
голови районної державної адміністрації – 101, запити та звернення депутатів
місцевих рад – 1, інші документи, які надійшли безпосередньо до
райдержадміністрації – 141 та документи, які створені у районній державній
адміністрації – 89.
На виконання контрольних документів за 2018 рік підготовлено
5502 інформації.
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У секторі запобігання та виявлення корупції, режимно-секретної,
мобілізаційної роботи та контролю апарату райдержадміністрації (далі –
сектор) запроваджена та систематично працює автоматизована система обліку
для оперативно-технічного контролю за виконанням контрольних документів.
Дана система дозволяє готувати та надавати щотижневі письмові нагадуванняпопередження щодо термінів виконання контрольних документів структурним
підрозділам районної державної адміністрації, територіальним органам
міністерств та відомств України в районі.
З метою здійснення більш дієвого контролю підводяться підсумки
виконання документів за тиждень, результати яких доводяться до відома
керівництва районної державної адміністрації.
У 2018 році перевірено стан роботи ведення контрольних документів,
організації виконання завдань, визначених законами України, Постановами
Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та
Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови
облдержадміністрації та голови райдержадміністрації, у відділі освіти, молоді
та спорту, відділі економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури,
управлінні агропромислового розвитку та відділі культури і туризму
райдержадміністрації. У ході перевірок оцінений рівень виконавської
дисципліни, виявлені проблемні питання та надана практична допомога щодо
удосконалення системи контролю та поліпшення організації роботи з
розпорядчими документами.
З метою поліпшення стану виконавської дисципліни та організації
виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України,
Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації та голови районної 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 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 райдержадміністрації,
територіальних органів міністерств і відомств України в районі про їх
персональну відповідальність за забезпечення виконання у повному обсязі та в
установлені строки завдань, визначених актами та дорученнями Президента
України, Кабінету Міністрів України, законодавчими актами, розпорядженнями
і дорученнями голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації, а
також за розгляд звернень комітетів Верховної Ради України та реагування на
запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад.
2.
Керівникам
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів міністерств і відомств України в районі:
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1) вжити заходи щодо покращення виконавської дисципліни в питаннях
оперативності, системності і якості виконання завдань, визначених
документами, що надходять до районної державної адміністрації, та
інформування про їх виконання відповідно до встановлених вимог;
2) забезпечити більш ретельне опрацювання інформацій на виконання
розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та голови
райдержадміністрації, у разі неточностей з'ясовувати необхідні відомості з
відповідальними виконавцями, за результатами чого вносити узгоджені
пропозиції керівництву райдержадміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень стосовно практичного вирішення проблемних
питань;
3) вживати, в установленому порядку, заходи щодо притягнення до
дисциплінарної відповідальності осіб, винних у несвоєчасному чи неякісному
виконанні встановлених завдань;
4) забезпечити безумовне виконання вимог Інструкції з діловодства в
Знам'янській районній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням
голови райдержадміністрації від 31 травня 2018 року № 158-р, зокрема в
частині термінів виконання документів, надсилання документів за належністю,
підписання інформацій, а також зняття з контролю розпоряджень голови
районної державної адміністрації, які виконані у повному обсязі;
5) під час організації контролю за виконанням розпоряджень голови
районної державної адміністрації систематично надавати до сектору
запобігання та виявлення корупції, режимно-секретної, мобілізаційної роботи
та контролю апарату райдержадміністрації копії узагальнених інформацій про
їх виконання;
6) розглянути на нарадах питання стану виконавської дисципліни та
організації виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента
України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями голови
обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації,
інших документів, що підлягають контролю, власними документами, які
виконувалися у 2018 році.
7) інформацію про стан виконання даного розпорядження надати сектору
запобігання та виявлення корупції, режимно-секретної, мобілізаційної роботи
та контролю апарату райдержадміністрації до 31 березня 2019 року.
3. Сектору запобігання та виявлення корупції, режимно-секретної,
мобілізаційної роботи та контролю апарату райдержадміністрації:
1) щокварталу готувати проекти розпоряджень голови районної державної
адміністрації про зняття з контролю або продовження термінів виконання
окремих розпоряджень голови районної державної адміністрації;
2) забезпечити постійний контроль за своєчасним виконанням актів та
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і
доручень голови обласної державної адміністрації та голови районної
державної адміністрації;
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3) здійснювати систематичний моніторинг причин порушення строків
виконання контрольних документів, що надійшли до районної державної
адміністрації, та надавати пропозиції керівництву райдержадміністрації для
відповідного реагування;
4)
забезпечити
вчасну
підготовку
структурним
підрозділам
райдержадміністрації, територіальним органам міністерств і відомств України в
районі щотижневих письмових нагадувань-попереджень про строки виконання
контрольних документів.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 30 липня 2018 року № 215-р "Про стан виконавської
дисципліни та організацію виконання завдань, визначених актами і
дорученнями
Президента
України,
Кабінету
Міністрів
України,
розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації та голови
райдержадміністрації за І півріччя 2018 року".
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Слюсаренко О.О.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЛУКАШОВ

