
Проєкт

Виконавчий комітет Помічнянської міської ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Р І Ш Е Н Н Я
від 29 липня  2021 року                                                                             №

Про  стан  виконавської
дисципліни за І півріччя

На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 30.03.2021 року № 269-р «Про стан виконавської
дисципліни в обласній державній адміністрації за 2020 рік та заходи щодо її
поліпшення», заслухавши інформацію начальника загального відділу
виконкому міської ради Юрченко Т.С. про стан виконавської дисципліни та
організації виконання завдань, визначених актами та дорученнями  органів
влади вищого рівня, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та
районної державних адміністрацій у Помічнянській міській раді за І півріччя
2021 року слід відмітити, що у міській раді відпрацьована і діє система роботи
з розпорядчими документами.

Організація контролю за виконанням вищезазначених документів у
міській раді має плановий характер, про що свідчать протоколи засідань сесій,
виконкому міської ради, на яких розглядаються найбільш актуальні питання
сьогодення.

Протягом І півріччя 2021 року взято на контроль 117 розпоряджень
голови обласної державної адміністрації, 470 контрольних документи, 22
доручень голови обласної державної адміністрації, 5 розпоряджень
Новоукраїнської районної державної адміністрації та 83 доручення,
зареєстровано 323 письмових звернень громадян, в тому числі 10 колективних
звернень.

За І півріччя 2021 року структурним підрозділам виконавчого комітету
міської ради надійшло від структурних підрозділів обласної державної
адміністрації та ради, Новоукраїнської адміністрації та ради, організацій та
установ 1697 листів.

За вказаний період виконано 608 контрольних документи, які направлені
до структурних підрозділів обласної державної адміністрації, РДА, організацій
та установ, вирішено та надано роз’яснення на 323 звернення громадян.

Порушень термінів інформування вищестоящих органів не було.
      В порядку контролю протягом І півріччя 2021 року було винесено на
розгляд засідань виконавчого комітету 9 розпоряджень голови обласної
державної адміністрації, питання в порядку контролю за виконанням власних
рішень не розглядались.



Питання організації контролю включаються у плани роботи міської ради
та виконкому. Постійно вживаються заходи щодо вдосконалення роботи з
організації виконання розпорядчих документів і поліпшення контролю за їх
реалізацією.

 Виходячи із вищезазначеного, керуючись ст. ст. 40, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради
в и р і ш и в :

1. Інформацію начальника загального відділу виконкому міської ради
Юрченко Т.С. про стан виконавської дисципліни та організації виконання
завдань, визначених актами та дорученнями органів  влади вищого рівня,
розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних
адміністрацій у Помічнянській міській раді за І півріччя 2021 року взяти до
уваги.

2. Заступникам міського голови, секретарю міської ради :
- зосередити зусилля на практичній реалізації вимог чинного

законодавства, доручень органів виконавчої влади;
- здійснювати моніторинг виконання вищевказаних розпорядчих

документів з урахуванням необхідності планування, визначення критеріїв
оцінки ефективності досягнутих результатів на кожному етапі їх реалізації, у
тому числі порівняння з прогнозними розрахунками та використання інших
елементів аналізу, включаючи розгляд даних документів на сесії міської ради
та виконкомі.

3. Начальнику загального відділу виконкому міської ради Юрченко Т.С.:
- здійснювати системний контроль та аналіз стану виконавської

дисципліни у міській раді та надавати інформації до обласної державної
адміністрації;

- інформувати міського голову про грубі порушення виконавської
дисципліни в апараті міської ради, структурних підрозділах та вносити
пропозиції  щодо вжиття заходів для удосконалення контролю за виконанням
розпорядчих документів;

- забезпечити ведення контрольних справ згідно вимог Інструкції з
діловодства та здійснювати системний контроль за своєчасним наданням
інформацій про виконання розпорядчих документів згідно з  термінами,
вказаними в даних документах.

4. Про хід виконання контрольних документів інформувати відділ
контролю облдержадміністрації в установлені терміни.

5. Контроль   за   виконанням   даного   рішення   залишаю за собою.

Міський голова     Микола АНТОШИК
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