
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
від   02 квітня    2015 р.                                                                   №  37 
 

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 1-й квартал 2015. 

 

  Відповідно до вимог доручення Прем’єр-Міністра від 19.05.2010р №27-554/2/1-10 , 

до доручення Президента України від 14.05.2010 №1-1/919, розпорядження  голови 

Кіровоградської облдержадміністрації від 15.05.2008р №405-р «Про  затвердження  

Положення про відділ контролю  апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації»  

та рішення сесії Знам’янськї міської ради  №855  від 01.03.2013р. «Про затвердження 

Положень управлінь відділів та інших структурних   підрозділів   виконавчого  комітету  

Знам»янської міської ради» та відповідно до листа Кіровоградської облдержадміністрації 

№01-19/110/7 від 24.02.2015 про розгляд  питання  виконавської дисципліни  

1. Станом на 1 квітня у відділі загальному, контролю та роботи із зверненнями громадян 

за І-й  квартал взято 630  контрольних документів актів та Доручень  Президента 

України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень  і доручень голови  обласної 

державної  адміністрації,інших  документів,що підлягають контролю;   

 

 Укази, розпорядження, доручення  Президента України    -          23 

 - Постанови , розпорядження КМУ                                        -         126 

 - Розпорядження голови облдержадміністрації                     -         38 

 Доручення голови і заступників облдержадміністрації       -          290 

 Документи,що надійшли  від структурних підрозділів  

облдержадміністрації:                                                              -          153 

 

2.  До відділу економічного розвитку надійшло 131 контрольний документ, відповідь 

надана на 120 контрольних документів. 

  До Управлінні житлово-комунального господарства,архітектури та містобудування  

надійшло -  190 контрольних документів,  відповідей  надано 145. 

               До Управлінні соціального захисту населення   надійшло 67 контрольних 

документів , надано 54 відповіді ,13 документів прийнято до відома 

 До Службі  у справах дітей надійшло 15 контрольних документів надано 13 

відповідей 

 Відділ земельних ресурсів - 5 контрольних документів надійшло, виконано 5 .  

Відділ організаційної роботи -  15 контрольних документів, надано 10 відповідей, 5 

взято до відома 



 Юридичний відділ надійшло -  43 контрольних документа,  надано 25 відповідей, 10 

взято до відома 

Сектор надзвичайних ситуацій надійшло  - 30 контрольних документів, надано 27 

відповідей 

Відділ молоді та спорту надійшло - 10 контрольних документів,  надано 5 відповідей 

та 5 взято до відома 

3.  Відділом загальним,контролю та роботи із зверненням громадян систематично  

проводяться аналізи виконання  контрольних документів 

                 Порушення термінів по виконання  контрольних документів вищестоящих органів   

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

виконанням  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. 

          Періодично готуються розпорядження  міського  голови  щодо зняття з контролю 

розпоряджень міського голови, виконано у повному обсязі 

          

             4. Звернути увагу  начальників відділів і управлінь апарату управління на:        -  

 

 забезпечення  безумовного виконання вимог інструкції з діловодства, затвердженої 

розпорядженням  міського голови   від 12.3.2012 №43-р 

 суворе  дотримання   термінів виконання документів в повному обсязі 

 якість, повноту, професійну грамотність  відповідних інформацій, що направляються 

до Кіровоградської облдержадміністрації. 

 

          5. Начальникам відділів та управлінь  виконавчого комітету взяти під особистий 

контроль  своєчасне зняття з контролю документів.             

 

           6. 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 


