ІНФОРМАЦІЯ
щодо стану виконавської дисципліни та організації контролю за виконанням актів
Президента України, КМУ, розпорядчих документів голови обласної державної
адміністрації, голови районної державної адміністрації за підсумками
І кварталу 2018 року
Відділом діловодства, організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату
районної державної адміністрації проаналізовано стан
виконання розпорядчих
документів органів влади вищого рівня, розпоряджень та доручень голови районної
державної адміністрації відділами апарату, управліннями, структурними підрозділами
райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, відомств, виконавчими
комітетами міської та сільських рад за підсумками І кварталу 2018 року.
Протягом І кварталу 2018 року райдержадміністрацією взято на контроль 398
(відповідний період минулого року–394) документи з 1313, що надійшли до
райдержадміністрації. В тому числі:
- 28 документів Центральних органів влади,
- 350 документів обласної державної адміністрації,
- 2 - Бершадської райради,
- 2 - районної прокуратури,
- 2 - адвокатських запити.
Загалом впродовж кварталу здійснювався контроль за виконанням 1185 документів,
(966 – 2017 рік). Зокрема, 175 документів Центральних органів влади (2017-151), в яких
встановлені завдання місцевим органам виконавчої влади, в тому числі:
- укази та плани організації виконання указів Президента України -16;
- доручення Президента України та СПУ - 25;
- акти та доручення Кабінету Міністрів України - 124.
Здійснювався
контроль
за
виконанням
778
документів
обласної
державної адміністрації, в тому числі:
- 61 розпорядження;
- 46 доручень;
- 266 листів;
- 405 резолюцій обласного керівництва на виконання документів.
Структурними підрозділами райдержадміністрації на їх виконання підготовлено 1310
інформацій.
Аналіз динаміки інформування свідчить, що кількість інформацій, підготовлених
протягом першого кварталу поточного року на виконання завдань, визначених актами та
дорученнями Президента України, КМУ, розпорядженнями та дорученнями голови
обласної державної адміністрації, листами управлінь, відділів обласної державної
адміністрації та інших центральних органів виконавчої влади порівняно з попереднім
періодом збільшилась на 14%. Всі інформації надаслані без порушень термінів
інформування.
Протягом звітного періоду надійшло 6 депутатських звернень, на які надано
змістовні відповіді по суті та у визначені терміни.
В І кварталі поточного року головою районної державної адміністрації прийнято 2
доручення та 12 контрольних розпоряджень, з яких 5 - на виконання на виконання актів
КМУ, 4 – на виконання Указів ПУ, 3 – на виконання Законів України. Загалом протягом
кварталу здійснювався контроль за виконанням 61 розпорядження та 46 доручень голови

райдержадміністрації, на виконання яких апаратом та структурними підрозділами
райдержадміністрації підготовлено 104 інформації.
Протягом І кварталу вивчено стан виконавської дисципліни та проведено перевірки
з питань організації контролю за виконанням документів вищестоящих органів
виконавчої влади і власних у Службі у справах дітей райдержадміністрації та
Голдашівській
сільській раді, під час яких відповідальним працівникам надано
методичну та практичну допомогу, рекомендації про усунення порушень.
Питання стану виконавської дисципліни розглядалось на засіданні колегії
райдержадміністрації 27.01.2018.
З метою зміцнення виконавської дисципліни відділом діловодства, організаційної
роботи та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації:
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райдержадміністрації статистичні звіти про надходження інформацій на виконання
контрольних документів;
- щоквартально готується звіт для голови райдержадміністрації про хід виконання
контрольних документів та стан виконавської дисципліни;
- структурним підрозділам райдержадміністрації щомісячно надсилаються плани
контролю щодо виконання документів вищестоящих органів влади, розпоряджень та
доручень голови райдержадміністрації;
- забезпечується постійна взаємодія з відповідальними за контроль працівниками
управлінь та відділів райдержадміністрації, міської та сільських рад щодо організації
контролю, належного та своєчасного виконання контрольних документів вищестоящих
органів влади та розпорядчих документів голови райдержадміністрації.
Питання стану виконавської дисципліни, організації контролю за виконанням
документів знаходяться на постійному контролі у керівництва районної державної
адміністрації.

