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4. Про стан роботи з контрольними документами у Лолвськш
районнш державнш адмшгстращТ у I квартал! 2017 року

Розглянувши питания про стан роботи з контрольними документами у
Лоз1всьюй районнш державнш адмшютращ'Т у I квартал! 2017 року, колепя
районно'1 державно1 адмшютращ'Т вщзначае, що питания шдвшцення р1вня
виконавсько'Т дисциплши, забезпечення повного та своечасного виконання
акпв i доручень Президента Укра'Тни , доручень гсшв обласно'Т та районноТ
державиих адмшютрацш е одним i3 основних напрям1в роботи Лоз1вськоТ
районноТ державно'Т адмшютращ 1 .
Оргашзащя роботи з контрольними документами в районнш державнш
адмшютрацп мае системный характер, дозволяе поетапно вщстежувати стан
виконання завдань, у раз1 потреби своечасно втручатися в оперативну
дшльнють структурних тдроздийв районноТ державно!' адмшютрацп для
попередження можливих негативних наслщюв, передбачати перспективи
подальшого розвитку та забезпечення конкретного результату при виконанш
поставлених завдань.
Комплекс заход1в, спрямованих на своечасне виконання поставлених
завдань, запровадження нових форм i метод1в у робот1 з контрольними
документами, постшне надання методично'Т допомоги структурным
шдроздшам районноТ державно'Т адмшютрацп, пщвищення професшного р1вня
спещалют1в, яю здшснюють функщю контролю, дозволяють забезпечувати в
районнш державнш адмшютрацп належний р!вень виконавсько'Т дисциплши.
Протягом I кварталу 2017 року термши, визначеш законодавством та
встановлеш в документах органiв влади вищого р1вня, розпорядженнях та
дорученнях гол1в обласно'Т та районноТ державних адмшютрацш, не
порушувались.
Разом з тим, актуальними запишаються питания повноти та якост1
шформацГТ, яка надаеться на виконання контрольных докуменйв,
налагодження д1ево'Т системи опрацювання документе i3 обмеженими
термшами шформування.
Ураховуючи викладене, з метою пщвищення р1вня виконавсько'Т
дисциплши в робот1 з контрольними документами колепя районно'1 державно'1
адмшютрацп вважае за необхщне:
1. 1нформащю начальника загального вщдшу апарату районно'1 державно!'
адмшютрацп Л.М. Задорожньо'Т взяти до вщома.
2. Першому заступнику, заступнику голови районноТ державно'1
адмшютрацп, кер1внику апарату районно'1 державно! адмшютрацп постшно

вживати захсдав щодо забезпечення своечасного виконання завдань,
визначених в актах i дорученням Президента УкраУни, Кабшету MimcTpiB
Укра'ши, розпорядженнях i дорученнях голгв обласно'1 та
hoi державних
адмшютрацш.
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