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РозпоРяд)|(ш,ння

9уц1в }{, //,

1[ро п!дведеппя п|дсумк1в проведення у
20!4 рош! тематичних перев!рок холу
виконання структурними пироздиами
районно! дер:кавно| адм1п1страц!1,
впконкомамц с!льських, селпщних рад
завдань' в||значених розпорядя{еццями! лоруненнямш гол!в обласно| та
районно! дер)кавних адм!н!страш!й

81дпов|дно до статей 6' 16, з9 3акону 9ща!ни <<[!ро державн| м1сшев!
адм|н1отраш1|>, на виконання 9казу |{резидента }кра1ни в|д 26 лилня 2005 року
ш9 !|з212005 "[)итання конто.,{}о за виконанням указ|в' розпорял:кень ! доррень
|1резидента }кра!ни>, з меток) покра.!д:|ння роботи з конщольними документ.:ми
орган1в влали вигшого р|вня в струкцрних п|лрозл!лах районнот дер;кавно|
алм!н!страш!|. свосчасного | як!сного ]х виконанг:я' врахову}очи р|шення колег!|
районно| державно| адм1н|сщац|| в1д 26 чавня 2015 року:

|. першому заступнику. заступнику голови районно1 лержавно|
адм!н1сщац1|:

1.1. €тщияти проведеннго у 2015 роп1 перев|рок ходу виконання
структурними п|дэозд!лами районно! державно| адм|н!сщац1|, виконком:1ми
с1льських, оелищних рад завдань, визначених розпорядя(енн']ми | дорутеннш,ли
гол|в обласно| та районно! дер:кавних адм|н|сщац!й'

1.2. |{осилити вимоги до кер|вник!в л|длорядкованих срукт}?них
п1дрозд1л1в раионно1 дерх(авно1 ад]\{1н1страцп з питань своечаоного та в повному
об'см1 виконангш завдань' ви3начених розпоряджен г:ям и ! лоруяеннями гол!в
обласно! та районно| державних адм|н1срац1й.

1.3. 3аслухов1ъати зв1ти кер!вник|в п|дпорядкованих струкцрних
п1дрозд!л1в районно! державнот аддл|н|страш|! про стан роботи з контрольними
до1о^4ентами орган|в влади вищого р|вня.

2. 1{ер!вникам структурних п1дрозл1л1в районно! дер;кавно! адм|н|сщац!!:
2'\, Бживаттл заход1в щодо покращан|{'{ орган1зац1! роботи з конщольними

документ.1ми в структ}?них п|дроздйах районно| дерх(авнот адм|н!сщац!},
забезпечити своечасне виконання завдань' визначених у них, та провести робоц
щодо усунення принин ! фактор|в. як! негативно вплива}оть на р|вень виконавсько1
дисцлтлл|ни.
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2.2. [|ри п!дготовц[ в;дпов1дей на документи орган|в влади вищого р1вня
дощимуватися вимог укра!нського правопису та мовних норм оф[ц|йно-д|лового
стип1о.

2.3. |[родовх<ити робоц шоло забезпечення своечасного та на на:те)тснот'у

р1вн! складання план1в конролто за виконан|{'!м довгострокових доцмент1в
ощан1в влади вищого р|вня. в|дпов|дн! плани' в настин! терм!н!в виконання
завдань, погод)кувати з сектором контролк) апарац районно! дер>кавно|
адм!н1срац1| та затверд)\твати у п9р!цого засц.пника, заступника гопови'
кер!вника апарату районно] державно] адм!н|срац|| в!дпов!дно ло розлод!лу
обов'язк!в.

3. 1{ер1внику апарац районно| державно| адм!н!сщац|т 1(овтун 1.}Ф.
забезпечити орган!зац11о проведен!'{ у 2015 роц| перев|рок ход). виконання
стуктурними п!дрозд!лами районнот державнот адм!н!страш||, виконкомами
с1льських, селищних рад завдань' визначених розпоряд)кен1{'1ми 1 дор5гиеннями
гол!в обласно! та районнот державних адм!н|сщац!й.

4. €ектору контрол}о 
^|1аре(ц районнот держ:1внот адм[н!страц1}

([орланова Ф.А.):
4.1 . посилити контоль за свосчасним та як|сним виконанням контольних

документ1в орган1в влади вищого р1вн'{. |{ро можливий зрив !х виконання
!н9оРмРати пер1].1ого засц/г1ника' заступника годови та кер!вника апарату
районнот державно| адм!н[сщац1! в|дпов|дно до розпод!лу обов'язк|в.

4.2' |{родовхсити пРактику п|дготовки та надання пер{лоп{у засцпниц,
засцпнику голови, кер1внич апарату районно] дерх<авно| алм!н!сраш!|
спец1ального <<[1опередженно> про необх!дн1сть ск.'1адання !1п:1ну конто.,1то за
виконанням довгострокових докр:ент!в орган!в влади виш-того р|вгш.

5. 1(онщоль за виконанн'{м розпорядження пок.]1асти на керйника апарату
районно1 дертсавно| адм|н|сщац|| 1{овцн ].1о.

|олова районно! дерлсавно!
адм!н!страц11 7,- €.о.коРолток


