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1. Про стан роботи органів місцевого самоврядування та підприємств 
житлово-комунального господарства щодо підвищення рівня розрахунків 
за спожиті комунальні послуги за підсумками І півріччя 2016 року.

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан роботи органів 
місцевого самоврядування та підприємств житлово-комунального господарства 
щодо підвищення рівня розрахунків за спожиті комунальні послуги за 
підсумками І півріччя 2016 року, колегія районної державної адміністрації 
відмічає, що в ході проведення роботи по стягненню заборгованості, 
представниками підприємств щомісячно розносяться претензії боржникам, з 
вимогою погасити виниклу заборгованість. Ведеться роз’яснювальна робота, 
укладаються договори реструктуризації, на деяких підприємствах залучаються 
боржники на договірних засадах до виконання робіт в рахунок погашення їх 
заборгованості. Направляються листи на підприємства, на яких працюють 
боржники, з проханням посприяти сплаті заборгованості. Районною державною 
адміністрацією тримається на постійному контролі стан розрахунків споживачів 
за надані житлово-комунальні послуги, з метою вжиття, у разі необхідності, 
відповідних заходів.

У районі існує позитивний досвід роботи з повернення боргів, однак, 
навіть враховуючи всі позитивні приклади та напрацьований досвід в роботі з 
погашення заборгованості та підвищення рівня платежів за спожиті житлово- 
комунальні послуги, в цілому на підприємствах робота проводиться на 
недостатньому рівні.

Недостатньо успішно використовується і така форма роботи, як 
реструктуризація боргів згідно з Законом України «Про реструктуризацію 
заборгованості з квартирної плати, за житлово-комунальні послуги, спожиті газ 
та електроенергію».

Для поліпшення фізичного стану житлового фонду населених пунктів 
району в цілому, та звільнення від проблем, пов'язаних з розрахунком за 
комунальні послуги, а також затвердженням тарифів на обслуговування житла, є 
доцільним створити нові форми управління житлом (асоціації, ОСББ).

Виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення підвищення 
погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги, колегія районної 
державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Рекомендувати Есхарівському, Кочетоцькому, Малинівському,



Чкаловському селищним головам:
1.1. Посилити роз’яснювальну роботу щодо оформлення субсидій.
1.2. Посилити діяльність щодо створення нових прогресивних форм 

управління житловим фондом (асоціації, ОСББ).
1.3. Активізувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо сплати 

заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги.
2. Рекомендувати керівникам «Есхарівське ЖКЕУ-2011», КП 

«Малинівка», КП «Чкаловське ЖКЕУ -  2013», Кочетоцького ВКПВКГ:
2.1. Активізувати претензійно-позовну та роз’яснювальну роботу серед 

населення щодо сплати заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги.
2.2. Направити лист до суб’єктів господарювання населених пунктів 

району з проханням посприяти в погашенні заборгованості за комунальні 
послуги їх працівниками.

3. Відділу житлово-комунального господарства та будівництва районної 
державної адміністрації:

3.1. Здійснювати постійний контроль за діяльністю підприємств житлово - 
комунального господарства, станом розрахунків споживачів за отримані 
послуги, у разі необхідності вживати всіх заходів згідно з наданими 
повноваженнями щодо усунення негативних проявів у роботі підприємств.

3.2. Про виконання розпорядження інформувати голову районної 
державної адміністрації через сектор контролю апарату районної державної 
адміністрації до 30 грудня 2016 року.

3.3. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 
адміністрації з означеного питання.
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Голова Чугуївської районної 
державної адміністрації, голова
колегії М.М. ШОШИН
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2. Про формування мережі дошкільних, загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів на 2016/2017 навчальний рік.

Заслухавши та обговоривши інформацію про формування мережі 
дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району на 
2016/2017 навчальний рік, колегія районної державної адміністрації відмічає, 
що у минулому 2015/2016 навчальному році була повністю збережена мережа 
дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Відповідно до проекту мережі на 2016/2017 навчальний рік у 21-му 
загальноосвітньому навчальному закладі буде навчатися 3904 дитини в 272-х 
класах. Із них до 1-го класу прийдуть 368 учнів, які навчатимуться у 27 класах , 
до 10-х класів -  191 учень.

У 2016/2017 навчальному році дошкільну освіту отримуватимуть 1215 
дітей у 57 групах дошкільних навчальних закладів та дошкільних підрозділах 
навчально-виховних комплексів. У 4-х дошкільних навчальних закладах району 
працюватиме 29 груп, у яких виховуватимуться 663 дитини. У дошкільних 
підрозділах навчально-виховних комплексів району працюватимуть 28 груп, у 
яких виховуватимуться 552 дитини.

Залишається проблемним питання щодо перевантаження груп у 
дошкільних навчальних закладах.

Без змін залишиться мережа позашкільних навчальних закладів, яка 
складе 3 позашкільні навчальні заклади (Чугуївський районний будинок дитячої 
творчості Чугуївської районної ради Харківської області, Чугуївський районний 
центр дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради харківської 
області, Чугуївський районний центр туризму, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді Чугуївської районної ради Харківської області.

Планується, що у Чугуївському районному Центрі дитячої та юнацької 
творчості у 61 гуртку виховуватимуться 1280 дітей, у Чугуївському районному 
Центрі туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді у 77 гуртках 
виховуватимуться 1350 дітей, у Чугуївському районному Будинку дитячої 
творчості -  у 35 гуртках 690 дітей.

Всього у позашкільних навчальних закладах згідно з проектом мережі у 
2016/2017 навчальному році у 173-х гуртках у 3-х позашкільних закладах 
виховуватимуться 3320 дітей.



З метою забезпечення стабільного функціонування
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, максимального 
задоволення освітніх і культурних потреб дітей і учнів, колегія районної 
державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Рекомендувати керівникам навчальних закладів:
1.1. Провести якісну підготовку навчальних закладів до роботи в осінньо- 

зимовий період 2016/2017 років.
1.2. Взяти під особистий контроль набір учнів та вихованців до класів, 

груп та гуртків.
1.3. Забезпечити максимальну наповнюваність класів відповідно до 

нормативних вимог.
2. Рекомендувати сільським та селищним головам сприяти у виконанні 

заходів з підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 
2016/2017 навчального року.

3. Відділу освіти районної державної адміністрації:
3.1. Забезпечити під час формування мережі дошкільних, 

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів району на 2016/2017 
навчальний рік врахування наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету та 
обов’язкове виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України стосовно 
першочергового врахування потреби на оплату праці працівників та оплату 
енергоносіїв.

3.2. Взяти під особистий контроль виконання заходів у районі з 
підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 
навчального року.

3.3. Забезпечити збільшення показників охоплення дітей різними 
формами дошкільної освіти та стовідсоткового охоплення дітей п’ятирічного 
віку дошкільною освітою відповідно до вимог чинного законодавства.

3.4. Забезпечити збереження мережі позашкільних навчальних закладів.
3.5. Розглянути питання щодо оптимізації мережі навчальних закладів 

району.
3.6. Підготувати та надати голові районної державної адміністрації проект 

мережі навчальних закладів на 2016/2017 навчальний рік.
3.7. Затвердити мережу навчальних закладів на 2016/2017 навчальний рік.
3.8. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання.

Голова Чугуївської районної 
державної адміністрації, голова
колегії М.М. ШОШИН
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3. Про стан роботи із зверненнями громадян у Чугуївській районній 
державній адміністрації за І півріччя 2016 року.

Заслухавши та обговоривши інформацію про роботу із зверненнями 
громадян в Чугуївській районній державній адміністрації за І півріччя 
2016 року, колегія районної державної адміністрації відмічає, що робота із 
зверненнями громадян у Чугуївській районній державній адміністрації 
ведеться на належному рівні.

За І півріччя 2016 року на адресу районної державної адміністрації 
надійшло 335 звернень громадян. Із урахуванням письмових та колективних 
звернень, до районної державної адміністрації звернулось 843 громадянина. 
Повторних та дублетних звернень до районної державної адміністрації не 
надходило.

Відмічається збільшення кількості звернень з питань надання 
матеріальної допомоги.

Продовжують приділяти увагу в районній державній адміністрації 
питанню підтримки учасників АТО. Чугуївською районною державною 
адміністрацією було розроблено Програму соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей в Чугуївському районі на 
2016 рік.

Найбільш характерними питаннями, з якими зверталися громадяни 
впродовж І півріччя 2016 року були питання соціального захисту населення -  
172; комунального господарства -  99; аграрної політики і земельних відносин -  
28; освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та 
інтелектуальної власності -  13; житлової політики -  10; транспорту та зв’язку, 
охорони здоров’я -  по 6; екології, природних ресурсів -  5; забезпечення 
дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод 
громадян, діяльності органів місцевого самоврядування -  по 4; інші -  3; 
економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної 
політики та будівництва, підприємництва, праці та заробітної плати -  по 2; 
сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури і спорту, культури та 
культурної спадщини, туризму, діяльності об’єднань громад, релігії та 
міжконфесійних відносин -  по 1.

Протягом І півріччя 2016 року із загальної кількості звернень, що 
надійшли до районної державної адміністрації, 103 звернення вирішено 
позитивно, на 208 -  надані роз’яснення згідно з чинним законодавством. На 
даний час в стадії розгляду знаходяться 23 звернення.



Питання щодо роботи із зверненнями громадян постійно 
заслуховуються на засіданнях колегії районної державної адміністрації.

Одним із важливих напрямів роботи залишається проведення особистого 
прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації. За І півріччя 
2016 року проведено 64 особистих прийома (з них виїзних -  29), на яких 
прийнято, з урахуванням колективних звернень, 96 громадян (на виїзних -  47, 
на місці -  49).

У районній державній адміністрації працює постійно діюча комісія з 
питань розгляду звернень громадян. За звітний період було проведено 5 засідань 
комісії, в тому числі -  1 виїзне.

Однією з форм спілкування з громадянами є зустрічі голови районної 
державної адміністрації з населенням сіл та селищ району безпосередньо на 
місцях з метою вирішення проблем та усунення явищ, що негативно 
сприймаються громадськістю. За звітний період проведено 8 таких зустрічей.

Для оперативного реагування на питання, які турбують мешканців району, 
розпорядженням голови Чугуївської районної державної адміністрації від 
08.06.2016 № 252 «Про організацію проведення телефонної «гарячої лінії» в 
районній державній адміністрації» організовано роботу телефонної «гарячої 
лінії». Також, однією з форм спілкування з громадянами в районній державній 
адміністрації є телефонний зв’язок з населенням «Пряма лінія».

Відповідно до Закону України від 02.07.2015 № 577-УШ «Про внесення 
змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного 
звернення та електронної петиції» на офіційному веб-сайті районної державної 
адміністрації було запроваджено розділ «Електронне звернення».

На виконання частини 5 пункту 5 Указу, щоквартально, у районній 
державній адміністрації проводиться узагальнення та аналіз роботи зі 
зверненнями громадян за Класифікатором у порівнянні з відповідним періодом 
минулого року. Щотижня проводиться аналіз особистих прийомів громадян 
керівництвом районної державної адміністрації та надається до відділу роботи 
зі зверненнями громадян апарату Харківської обласної державної адміністрації.

Для забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення 
та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, 
неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян, 
колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Заступникам голови, заступнику керівника апарату, начальнику 
організаційного відділу апарату районної державної адміністрації:

1.1. Забезпечити безумовне дотримання графіків особистого прийому 
громадян, у тому числі за місцем проживання.

1 .2. Забезпечити належну взаємодію державних органів влади та органів 
місцевого самоврядування з метою оперативного і всебічного вирішення, в 
межах повноважень, питань, з якими звертаються громадяни на особистому 
прийомі.

1.3. Вжити додаткових заходів щодо вдосконалення роботи із 
зверненнями громадян, особливу увагу приділити організації систематичних 
зустрічей з населенням як безпосередньо на місцях, так і через засоби масової 
інформації.
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1.4. Сприяти зростанню показника позитивно вирішених 
питань, зазначених у зверненнях, що надходять з «Урядової гарячої лінії».

1.5. Звертати увагу на вирішення питань, порушених у колективних 
зверненнях, та першочерговий розгляд звернень, у яких порушуються проблеми 
соціально незахищених верств населення і осіб, які мають особливі заслуги 
перед Україною, обов’язкове роз’яснення заявникам порядку оскарження 
прийнятих рішень відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної 
адміністрації:

2.1. Забезпечити недопущення фактів формального підходу до роботи з 
розгляду звернень громадян.

2.2. Забезпечити дотримання вимог Інструкції з діловодства за 
зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, 
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно 
від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою 
Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

2.3. Дотримуватися вимог чинного законодавства, доручень керівництва 
районної державної адміністрації під час підготовки відповідей за результатами 
розгляду звернень громадян, що перебувають на контролі.

3. Рекомендувати виконкомам сільських, селищних рад вжити 
аналогічних заходів.

4. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ 
району вжити невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації 
конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, 
обов’язкового одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм 
Закону України «Про звернення громадян».

5. Загальному відділу апарату районної державної адміністрації:
5.1. Проводити аналіз і узагальнення питань, що порушуються у 

зверненнях громадян, особливо повторних і колективних.
5.2. Забезпечити надання методичної та практичної допомоги 

структурним підрозділам районної державної адміністрації та органам 
місцевого самоврядування з питань роботи із зверненнями громадян.

5.3. Здійснювати контроль за організацією роботи із зверненнями 
громадян в структурних підрозділах районної державної адміністрації, 
виконкомах сільських, селищних рад.

5.4. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 
адміністрації з означеного питання.

Голова Чугуївської районної 
державної адміністрації, голова
колегії М.М. ШОШИН
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4. Про стан реалізації державної політики у сфері запобігання 
корупції у Чугуївській районній державній адміністрації.

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан реалізації державної 
політики у сфері запобігання корупції у Чугуївській районній державній 
адміністрації, колегія районної державної адміністрації відмічає, що 
антикорупційна робота в районній державній адміністрації спрямована на 
запобігання корупційним проявам, посилення роз’яснювальної роботи, 
забезпечення прозорості роботи державних службовців та підвищення рівня 
довіри громадян до влади.

Основною процедурою призначення на посади державних службовців є 
конкурсний відбір із проведенням іспитів. Відповідальна особа з питань 
запобігання та виявлення корупції включена до складу Ради по роботі з кадрами 
при районній державній адміністрації та конкурсної комісії на заміщення 
вакантних посад державних службовців районної державної адміністрації. 
Також відповідальна особа здійснює візування усіх проектів розпоряджень 
голови районної державної адміністрації нормативно-правового характеру та з 
кадрових питань.

Організовано своєчасне подання декларацій про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік державними службовцями 
районної державної адміністрації. Для здійснення перевірки достовірності 
зазначених у деклараціях відомостей надіслано їх копії до органів, що 
реалізують державну податкову політику.

З метою забезпечення реалізації завдань у сфері запобігання корупції, 
визначених Законом України «Про запобігання корупції», актами і дорученнями 
Президента України та Кабінету Міністрів України, запобігання корупційним 
проявам, посилення роз’яснювальної роботи, забезпечення прозорості роботи 
державних службовців та підвищення рівня довіри громадян до влади колегія 
районної державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Заступникам голови, заступнику керівника апарату, начальнику 
організаційного відділу апарату районної державної адміністрації та керівникам 
структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити 
неухильне виконання законодавчих та нормативно-правових актів щодо 
виконання антикорупційного чинного законодавства України.

Рекомендувати сільським, селищним головам вживати аналогічних 
заходів.

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:



2.1. Провести аналіз стану реалізації державної політики у сфері 
запобігання корупції у підпорядкованих підрозділах та за результатами 
проведеного аналізу вжити дієвих заходів щодо практичної реалізації 
антикорупційного чинного законодавства України.

2.2. Здійснити заходи щодо підвищення рівня освіченості державних 
службовців у питаннях чинного антикорупційного законодавства.

2.3. Розглянути питання про стан реалізації державної політики у сфері 
запобігання корупції у підпорядкованих підрозділах на апаратних нарадах та 
надати інформацію з цього питання до відділу управління персоналом апарату 
районної державної адміністрації до 22 серпня 2016 року.

2.4. Вживати заходів щодо посилення відкритості, гласності та прозорості 
у діяльності підпорядкованих підрозділів, забезпечивши своєчасне постійне 
надання відповідної інформації для публікації на офіційному веб-сайті районної 
державної адміністрації.

3. Рекомендувати сільським, селищним головам:
3.1. Забезпечити постійне вивчення стану правоосвітньої роботи з питань 

роз’яснення депутатам сільських, селищних рад та посадовим особам органів 
місцевого самоврядування змін в антикорупційному законодавстві.

3.2. Уживати додаткових координаційних заходів у зазначеному напрямі з 
метою мінімізації скоєння корупційних правопорушень особами, уповноваженими 
на виконання функцій держави, депутатами сільських, селищних рад та 
посадовими особами органів місцевого самоврядування.

4. Головному спеціалісту відділу управління персоналом апарату 
районної державної адміністрації, відповідальній особі з питань запобігання та 
виявлення корупції у районній державній адміністрації:

4.1. Активізувати роботу, спрямовану на здійснення превентивних заходів 
щодо профілактики скоєння корупційних правопорушень державними 
службовцями та на своєчасне реагування на них шляхом розгляду зазначених 
питань на нарадах за участю керівників.

4.2. Сприяти підвищенню кваліфікації працівників районної державної 
адміністрації з зазначених питань.

4.3. Вжити організаційних заходів щодо своєчасності подання 
державними службовцями районної державної адміністрації декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 
за 2016 рік, а також забезпечити контроль за поданням декларацій осіб, які 
припинили свою діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, за період 
не охоплений раніше поданими деклараціями.

4.4. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 
адміністрації з означеного питання.

Голова Чугуївської районної 
державної адміністрації, голова
колегії М.М. ШОШИН

Ушатюк
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5. Про стан виконавської дисципліни в структурних підрозділах
о  •• •• • • ••• • т  • • А - І  / "районної державної адміністрації за підсумками І півріччя 2016 року.

Розглянувши питання про стан виконавської дисципліни в структурних 
підрозділах районної державної адміністрації за підсумками І півріччя 
2016 року, колегія районної державної адміністрації відмічає, що питання 
підвищення рівня виконавської дисципліни, забезпечення повного та 
своєчасного виконання завдань, які містяться в контрольних документах, є 
одним із основних напрямів роботи районної державної адміністрації.

Результати аналізу роботи з контрольними документами за підсумками 
І півріччя 2016 року свідчать про те, що залишаються резерви для посилення 
контролю за якісним виконанням вимог цих документів по суті та доведення 
встановлених завдань до логічного завершення.

Значна кількість контрольних документів і здебільшого обмежені строки 
їх виконання негативним чином вплинули на якісну реалізацію завдань, 
визначених цими документами, що призвело до неодноразового їх повернення 
на доопрацювання.

Згідно з планами проведення перевірок ходу виконання структурними 
підрозділами районної державної адміністрації, виконкомами сільських, 
селищних рад завдань, визначених законами України, актами Президента 
України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями голів 
обласної та районної державних адміністрацій, було створено робочі групи та 
проведено перевірки: в управлінні праці та соціального захисту населення, 
районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділах 
економічного розвитку і торгівлі, охорони здоров’я, житлово-комунального 
господарства та будівництва, службі у справах дітей районної державної 
адміністрації. За результатами перевірок були підготовлені доповідні записки.

У І півріччі 2016 року терміни, визначені законодавством та встановлені в 
документах органів влади вищого рівня, розпорядженнях та дорученнях голів 
обласної та районної державних адміністрацій, не порушувались.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення безумовного 
виконання Указу Президента України від 26 липня 2005 року № 1132/2005 
«Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента 
України» та покращання виконавської дисципліни в структурних підрозділах 
районної державної адміністрації колегія районної державної адміністрації 
вважає за необхідне:

1. Заступникам голови, заступнику керівника апарату, начальнику



організаційного відділу апарату районної державної адміністрації:
1.1. Проаналізувати хід виконання законів України, актів та доручень 

Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень 
голів обласної та районної державних адміністрацій, що знаходяться на 
контролі; визначити пріоритетні напрямки, на які потрібно звернути особливу 
увагу; вжити невідкладних заходів щодо усунення недоліків у роботі 
структурних підрозділів районної державної адміністрації та посилення 
виконавської дисципліни; узяти під особистий контроль забезпечення 
своєчасного і повного виконання завдань, визначених в контрольних 
документах.

1.2. Детально аналізувати кожен факт несвоєчасного чи неякісного 
виконання документів, що перебувають на контролі, та у разі потреби 
ініціювати порушення питання про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб, з 
вини яких допущено порушення термінів виконання документів.

1.3. Посилити вимоги до керівників структурних підрозділів районної 
державної адміністрації щодо підготовки якісної інформації про виконання 
контрольних документів, що подаються до органів влади вищого рівня.

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
2.1. Постійно вживати заходів щодо покращення виконавської дисципліни 

в питаннях оперативності, системності і якості виконання завдань та 
інформування про їх виконання.

2.2. Забезпечити своєчасне письмове інформування голови районної 
державної адміністрації про виконання доручень керівництва районної 
державної адміністрації за підсумками щотижневих нарад.

2.3. Поліпшити роботу із службовими документами шляхом безумовного 
виконання вимог Інструкції з діловодства в Чугуївській районній державній 
адміністрації, зокрема в частині дотримання термінів виконання документів, 
надсилання документів за належністю, підпису інформацій, а також зняття з 
контролю розпоряджень голови районної державної адміністрації, які виконано 
у повному обсязі.

2.4. Неухильно дотримуватись вимог Законів України «Про статус 
народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих рад» під час 
розгляду депутатських запитів і звернень.

2.5. Дотримуватись термінів надання довідок, інформації про хід 
реалізації завдань, визначених у директивних документах, розпорядженнях та 
дорученнях голів обласної та районної державних адміністрацій для 
узагальнення головними виконавцями та погодження з заступниками голови 
районної державної адміністрації.

2.6. Для більш оперативного розгляду, вирішення завдань, встановлених у 
розпорядчих документах, забезпечення неухильного їх виконання, планувати 
розгляд контрольних документів та стан виконавської дисципліни на нарадах у 
керівників структурних підрозділів не рідше одного разу на квартал.

2.7. Вжити організаційних заходів щодо виконання контрольних 
документів шляхом ведення кореспонденції та контрольних функцій в системі 
електронного документообігу РоззОос.
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2.8. Не допускати надання на підпис голові районної державної 
адміністрації вихідних документів без узгодження з заступниками голови 
районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

3. Сектору контролю апарату районної державної адміністрації:
3.1. Забезпечити подальше удосконалення порядку організації роботи з 

контрольними документами, підвищення рівня виконавської дисципліни, 
запровадження автоматизованої системи обліку та контролю за виконанням 
документів.

3.2. Здійснювати систематичний моніторинг причин порушення строків 
виконання контрольних документів, що надійшли до районної державної 
адміністрації та надавати пропозиції керівництву районної державної 
адміністрації для відповідного реагування.

3.3. Забезпечити вчасну підготовку структурним підрозділам районної 
державної адміністрації щотижневих письмових нагадувань - попереджень про 
строки виконання контрольних документів.

3.4. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 
адміністрації з означеного питання.
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