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РозпоРяд)квння

9уц!в х, 4/

|1ро заходи щодо покРа[цання роботи
з контроль||имп доч/мецтами в
структурнцх п!дроздйах райопно[
дер:кавно! адм|н!страц!!

8|дпов1дно до статей 6,39 3акону 9кра|ни <|{ро державн1 м!сцев|
адм1н|ощац[|>, з мето|о забезпечення безрловного виконання 9казу
|!резидента !кра!ни в1д 26 лилня 2005 року х9 1132/2005 <<|]итання конщо''1|о

за виконанням указ|в, розпоряд:кень | дорунень |{резидента !кра!ни>,
п]двищення р!вня виконавсько! дисципл1ни в робот1 з контрольними
доку!1ентами та врахов),1очи р!:пення копег1| районно! державно! адм1н|сщац|!
в!д 24 л:отого 2015 року:

1. 3асцпнику голови' кер1внику апарац раионно1 державно1
адм1н1сщацп:

1.1. |{осилити вимоги до кер|вник[в сщуктрних п1дрозд1л1в районно|
державно{ адм!н|ощац!! з питань свосчасного та як1сного виконан1{'{

контольних докР:ент[в та п!двищення р|вня виконавсько| дисципл|ни.
1.2.Ёа нарадах з кер|вниками сщуктурних п!дрозд1л|в районно!

дерхавно| адм|н|страц1] розг']1ядати питання щодо стану роботи з
контрольними докР{евтами.

2. 1(ер!вникам сщ1кт1рних п!дрозд[л1в районно} дер>кавно! адм!н1сщац1{:

2.1.8живати заход|в щодо покрашш{ант{'! орган1зац1! роботи з
контольними док)^,|ентами в п|лпоряАкованих сРукт}рних л!дроздйах

районно| державно| адм|н!сщац1], забезпечити своечасне виконанн'! завдань,
визначених у них' та пРовести робоц щоло усунення прияин | фактор1в, як|
негативно в!1лива|оть на р!вень виконавсько] дисципл!ни.

2.2.3а6езпечити додер}кання особалли, в!дпов!дальними за робоц з
контольними док},п{ентами в струкцрних п[дроздйах районно| державно|
адм1н[сщац!] [раф1ку прийотшу-здан| !нформац!й на виконання конщольних
документ!в. за якими зд|йснгосться самост|йний контроль.

2.3. |{ри п|дготовц1 1нформац|й на виконання докрлент|в дощимуватись
вимог щодо !} оформлення' встановлених регламентуочими нормами районно|
дер;кавно1 адм!н|сщац!!.

3.3ав|дувату сектору
адм1н|сщац[| 1ванов1й Ф.€. :

конФолк) апарату районнот державнот
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3.1. |!осилити контроль за своечасним та як|сним вик0нанням

конщольних документ!в орган|в влади вищого р|вня, 1нших документ!в' [|ро

можливий зрив !х виконання |нфорпцъати заступник|в толови та кер|вника

апарац рай;нно; деря(авнот адм|н|сщаш|| зйлно з розпод1лом обов'язк1в'_ 
3./. Розробити та подати на затверджен1{,{ голов| районно| державно!

адм1н|отрац|! йетодич проведен|б{ оц1нки ефекгивност| зд|йснент:я

сщукцрними п1дрозд!лами районно| державно| адм1н1страц!| контолю за

як|сним, своеяасним виконанням завдань' визначених докр'ентами орган1в

влади вищого Р1вн,{ та 1н|цими документами.
4' 1(онтроль за виконанням розпоряФ1(енн,{ пок''!асти на кер1вника

!о.к. вАРжш|нов

апарац районнот деркавно! адм|н[сщац|] ](овт}тл 1.1Ф.

!1ерп:ий засцгпнцк головц

районно1 дерхсавно1 адм!н!страц!1


