
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
від   29 вересня  2014 р.                                                                   №  166 
 

м. Знам`янка 
 

 

Про стан виконавської дисципліни та організації 

виконання завдань, визначених актами і дорученнями 

Президента  України, Кабінету Міністрів України, 

запитами і зверненнями народних депутатів України,  

розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями та 

рішеннями  міського голови  

за 3-й квартал 2014. 

 

  Відповідно до вимог Указу Президента України від 26 липня 2005 року № 1132 

"Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України",  

на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 19 травня 2010 року №27554/2/1-10, 

та протокольного рішення Кабінету міністрів України від 12 грудня 2011 року (протокол № 

91), з метою  поліпшення стану виконавської дисципліни та організації виконання завдань, 

визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, 

запитами і зверненнями народних депутатів України, розпорядженнями і дорученнями 

голови обласної державної адміністрації  проведено аналіз стану виконавської дисципліни та 

організації виконання завдань. 

Протягом січня--вересень   надійшло 1545 документів. Станом на 1 жовтня 2014 року   

відділом  загальним ,контролю та роботи із зверненнями громадян перебуває   720 

контрольних документів, з них від Президента України - 24, Кабінету Міністрів України – 

164, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації - 218 , інших адресатів-127.та 

інших документів створених у міськвиконкомі розпоряджень та рішень - 187 За липень- 

вересень 2014 року на виконання контрольних документів підготовлено 2500  інформацій .  

Відділом загальним, контролю та роботи із зверененнями громадян систематично 

проводиться аналіз виконання контрольних документів. 

 Порушення термінів по виконанню контрольних документів вищестоящих органів 

влади за звітний період не виявлено. Вся документація по здійсненню контролю за 

виконаннями завдань, визначених актами і дорученнями  Президента України, Кабінету 

Міністрів України, запитами і зверненнями народних депутатів України, розпорядженнями і 

дорученнями   голови обласної державної адміністрації  здійснюється відповідно до 

рекомендованого порядку.                                                                                      

 На щотижневі нагадування із визначенням терміну надання відповідей до органів 

різного рівня, керівники підрозділів реагують вчасно, тому порушень встановлених термінів 

виконання контрольних документів не допущено.  

 Суттєвого поліпшення вимагає планування контрольної діяльності виконавчого 

комітету, особливо у частині вивчення стану виконання документів у структурних 

підрозділах, організації виконання планів, своєчасності поставлення відміток про виконання 

тощо. 

 З метою забезпечення вжиття дієвих заходів щодо поліпшення виконавської 

дисципліни та удосконалення практики організації контрольної діяльності у структурних 



підрозділах виконавчого комітету , керуючись ст..42 п.1 п/п 20 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні": 

  

1.Звернути увагу начальників відділів і управлінь апарату управління на : 

 

 дотримання вимог інструкції з діловодства та Порядку здійснення контролю за 

виконанням документів під час роботи з документами; 

 суворе дотримання термінів виконання документів у повному обсязі; 

 якість ,повноту, професійну грамотність відповідних інформацій, що 

направляються до Кіровоградської облдержадміністрації , на виконання актів і 

доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і 

доручень  голови Кіровоградської облдержадміністрації; 

       2.  Начальникам відділів та управлінь виконавчого комітету взяти під особистий 

контроль своєчасність зняття з контролю документів вищестоящих органів. 

           3  .Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 26 липня 

2014 року № 118 «Про стан виконавської дисципліни та організації  виконання завдань, 

визначених актами і дорученнями Президента  України, Кабінету Міністрів України, 

запитами і зверненнями народних депутатів України, розпорядженнями і дорученнями 

голови облдержадміністрації , розпорядженнями та рішеннями міського голови  за 2-й 

квартал 2014». 

             4   Відділу загальному та питань контролю (начальник Кондаурова О .С.) 

здійснювати контрольні перевірки відділів та управлінь міськвиконкому з питання 

виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і 

доручень голови Кіровоградської облдержадміністрації 

        

      
      

Міський голова       І. Крижановський   

   


