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Про стан виконання завдань, визначених законами України, постановами
Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України і Кабінету
Міністрів України, актами міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації та
голови райдержадміністрації за підсумками 2018 року
Вирішення завдань щодо формування та реалізації державної політики в
повній мірі залежить від стану виконавської дисципліни, рівня організації
роботи, відповідальності та ініціативності кадрів, належного контролю за
виконанням доручень вищих органів державної влади та прийняття власних
рішень.
Протягом 2018 року до Оржицької райдержадміністрації надійшов 851
документ, що на 40 документів менше, ніж у 2017 році. Із загальної кількості
вхідних документів взято на контроль 496 (58% від загальної кількості), в т.ч.,
45 розпоряджень голови облдержадміністрації, 36 доручень голови
облдержадміністрації та його заступників, 3 звернення народних депутатів
України, 412 документів з облдержадміністрації, її структурних підрозділів.
Протягом 2018 року підлягало виконанню 1672 документи органів влади
вищого рівня. Із них: доручень голови облдержадміністрації - 145;
розпоряджень голови облдержадміністрації – 239; звернень та запитів народних
депутатів України – 3; листів облдержадміністрації, структурних підрозділів
ОДА та інших установ – 1285.
Усі інформації на виконання документів були надіслані без порушення
термінів виконання. На даний час залишається частково виконаним одне
розпорядження та 6 доручень голови облдержадміністрації.
Крім того, взято на контроль 32 із загальної кількості виданих
розпоряджень (319) та 78 доручення голови райдержадміністрації, даних на
щотижневих нарадах та засіданнях колегії райдержадміністрації.
У зв’язку із закінченням термінів дії та виконанням, знято з контролю 38
розпоряджень голови райдержадміністрації та 66 доручень голови
райдержадміністрації, даних на щотижневих нарадах та засіданнях колегії.
Відповідно до статей 39, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», на виконання рекомендацій і внесених пропозицій членами
колегії та з метою забезпечення високого рівня виконавської дисципліни,
посилення персональної відповідальності керівників за доручені ділянки
роботи:
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1.
Зобов'язати
керівників управлінь, відділів, інших структурних
підрозділів райдержадміністрації та рекомендувати керівникам територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої влади розглянути стан
виконавської дисципліни за підсумками 2018 року на нарадах, проаналізувати
хід виконання нормативно-правових актів, що знаходяться на контролі, вжити
невідкладних заходів по усуненню недоліків у роботі та посиленню
виконавської дисципліни, виявити причини, що стримують їх реалізацію, дати
принципову оцінку фактам бездіяльності окремих посадових осіб.
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації про виконання
даного розпорядження інформувати райдержадміністрацію до 1 липня 2019
року.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
районної державної адміністрації від 05.03.2018 № 87 «Про стан виконання
завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України,
актами і дорученнями Президента України і Кабінету Міністрів України, актами
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та
дорученнями голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації за
підсумками 2017 року».
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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