УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 28.04.2011 року № 118
Про стан виконання актів та
доручень Президента України
В.Ф. Януковича, Кабінету
Міністрів України
Діяльність районної державної адміністрації спрямовується на
забезпечення соціально-економічного розвитку району та створення стабільної
суспільно-політичної ситуації в районі.
Досягнення поставленої мети з виконання намічених заходів
здійснюється шляхом реалізації актів і доручень Президента України,
Кабінету Міністрів України, інших центральних органів влади, розпоряджень і
доручень голови обласної державної адміністрації, прийняттям власних
розпорядчих документів, а також завдяки систематичному контролю за
своєчасним і якісним виконанням визначених цими документами завдань.
Питанню організації контролю за виконанням завдань, визначених в
документах органів центральної влади, влади вищого рівня, своїх власних та
посиленню виконавської дисципліни приділяється особлива увага керівництва
райдержадміністрації.
Проводиться систематичний аналіз причин невиконання визначених в
документах завдань та застосовуються відповідні заходи щодо їх усунення.
Станом на 01.04.2011 року до райдержадміністрації через обласну
державну адміністрацію надійшло 5 розпорядчих документів Президента
України, в тому числі: 1 Указ Президента України, 3 доручення Президента
України та 1 розпорядження Президента України. А також надійшло 35
розпорядчих документів Кабінету Міністрів України, в тому числі: 6 постанов
Кабінету Міністрів України, 7 розпоряджень Кабінету Міністрів України та 22
доручення Кабінету Міністрів України.
До виконання визначені завдання щодо відзначення видатних подій в
житті держави, ювілейних дат, питання соціально-економічного та суспільнополітичного розвитку.
Особлива увага приділялась і приділяється виконанню розпорядчих
документів, пов’язаних з відзначенням 66-ї річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років, забезпечується безумовне виконання
законів з питань соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни,
вживаються заходи щодо поліпшення їх соціального забезпечення.
З метою посилення персональної відповідальності керівників
структурних підрозділів райдержадміністрації,районних установ та

організацій, виконкомів міської, сільських, селищних рад за своєчасне і повне
виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України,
голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації, підвищення
виконавської дисципліни, організації роботи з документами, на виконання
розпорядження голови райдержадміністрації від 04.03.2011 року №76 «Про
забезпечення контролю за виконанням завдань, передбачених актами і
дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, голови
облдержадміністрації» та рішення колегії райдержадміністрації від 26.04.2011
року:
1. Першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату
райдержадміністрації:
1.1. Посилити контроль за своєчасним і в повному обсязі виконанням
завдань, визначених актами, дорученнями Президента України,Кабінету
Міністрів України,голови обласної державної адміністрації, голови районної
державної адміністрації.
1.2. Підвищити вимогливість до керівників відповідних структурних
підрозділів за якісне та у визначені терміни виконання завдань, покладених на
них.
2. Попередити керівників органів виконавчої влади, структурних
підрозділів районної державної адміністрації про їх персональну
відповідальність за забезпечення виконання у встановлені строки актів та
доручень Президента України і Кабінету Міністрів України.
3. Міському, сільським, селищним головам, начальникам відділів і
управлінь райдержадміністрації, керівникам районних установ і організацій:
3.1. Суворо дотримуватися вимог Указу Президента України від
19.02.2002 року № 155/2002 «Про порядок організації та здійснення контролю
за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України»,
постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України з цих питань.
3.2. Організувати дієвий контроль за своєчасним виконанням завдань,
передбачених документами органів влади вищого рівня.
3.3. Проаналізувати у квітні-травні 2011 року на засіданнях колегіальних
органів, а у разі їх відсутності – на нарадах, хід виконання актів та доручень
Президента України, Кабінету Міністрів України, голови обласної державної
адміністрації, голови райдержадміністрації, виявити причини, що стримують
їх реалізацію, дати принципову оцінку фактам бездіяльності посадових осіб,
визначити конкретні дієві заходи щодо посилення виконавської дисципліни.
3.4.Про проведену роботу та вжиті заходи проінформувати районну
державну адміністрацію до 5 червня 2011 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату райдержадміністрації Павлюка С.О.
Голова районної
державної адміністрації

А.В. Дяченко

