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Про стан виконавської дисципліни щодо виконання актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої 
влади, доручень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації за 
підсумками 2018 року

Проведений аналіз стану виконання законів України, актів і доручень 
Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень, доручень 
голів обласної та районної державних адміністрацій га стану роботи з 
реагування на звернення депутатів рад різних рівнів дає можливість визначити 
показники виконавської дисципліни.

За 2018 рік до райдержадміністрації на виконання надійшло 
4512 документів, що на 41 1 документів більше, ніж за відповідний період 2017 
року. З них на контроль поставлено 1186, у минулому році -  1465, виконано з 
урахуванням документів попередніх років 1163. у стадії виконання (строк 
виконання яких ще не надійшов та документи періодичної звітності) -  344 
документи.

Відповідно до покладених обов'язків сектором контролю складаються 
протоколи апаратних та оперативних нарад у голови райдержадміністрації. 
Протягом звітного періоду підготовлено 45 протоколів апаратних та 46 
протоколів оперативних нарад. За звітний період головою райдержадміністрації 
надано 30 протокольних доручення, виконано 29 та 1 доручення у стадії 
виконання.

З метою підвищення рівня виконавської дисципліни, посилення 
персональної відповідальності виконавців за своєчасне та якісне виконання 
вимог законів України, актів і доручень Президента України, документів 
Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови обласної 
державної адміністрації -  керівника обласної військово-цивільної адміністрації, 
голови райдержадміністрації,  керуючись статтями 2, 6, 25 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації»,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Звіт про стан виконавської дисципліни щодо виконання актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів 
виконавчої влади, доручень голови облдержадміністрації та 
райдержадміністрації за підсумками 2018 року взяти до відома.



2. Завідувачу сектору контролю вжити заходів щодо поліпшення 
організації контролю в апараті та підрозділах райдержадміністрації з наданням 
практичної та методичної допомоги.

3. Першому заступнику голови, заступнику голови, керівнику апарату 
райдержадміністрації, керівникам підрозділів райдержадміністрації 
координувати роботу підлеглих структур щодо недопущення і упередження 
зриву термінів виконання контрольних завдань.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 
апарату райдержадміністрації В.Черненка.


