УКРАЇНА
Маловисківська міська рада
Маловисківського району Кіровоградської області

26200, м. Мала Виска , вул. Спортивна, 6, код ОКПО 04055373, тел./факс (05258) 5-14-54

від
2018 року № ________
№ 136-р від 01.03.2018 року

Сектору контролю облдержадміністрації
« Про стан виконавської дисципліни,
організацію виконання завдань,
визначених актами і дорученнями
Президента України, Кабінету Міністрів
України, розпорядженнями голови
обласної державної адміністрації,
за друге півріччя 2017 року»

Організація контролю за виконанням документів у виконавчому комітеті
Маловисківської міської ради здійснюється для удосконалення форм і методів цієї роботи
з метою зміцнення виконавської дисципліни та відповідно до вимог Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Указів Президента України від 26.07.2005 року
№ 1132 «Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень, актів та
доручень Президента України, від 19.05.2010 №27554/2/1-10 рішення КМУ від 12.12.2011
року та відповідних доручень Прем'єр-міністра України від 18 січня 2013 року №
1537/1/1-13 від 01.011.2016 року № 38388/1/1-16.
Аналіз стану організації контрольної діяльності та виконавської дисципліни у
виконавчому комітеті у 2017 році свідчить про належну увагу до питань контрольної
діяльності
та вжиття дієвих заходів з метою поліпшення стану виконавської
дисципліни. Це підтверджують такі показники як :
- збільшення кількості поставлених на контроль документів;
- удосконалення власної системи контролю;
Суттєво впливає на стан виконавської дисципліни досить висока інтенсивність
термінових завдань і ця тенденція зберігається протягом останніх років.
За період 2017 року в міській раді було проведено 14 засідань виконавчого
комітету прийнято – 400 рішень, проведено – 259 адміністративних комісій всі розглянуті
вхідної документації надійшло від держустанов, організацій, міністерств листів -1977,
заяв – 950, доручень, протоколів, розпоряджень голови Кіровоградської державної
адміністрації -250.
Найбільша кількість розпорядчих документів прийнята на виконання заходів щодо
питань соціального захисту.
У виконкомі Маловисківської міської ради проводиться робота з реалізації
соціальних ініціатив, яка спрямована, перш за все, на забезпечення соціального захисту та
підвищення рівня життя найбільш незахищених категорій населення: багатодітних,
малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,

одиноких непрацездатних громадян, безробітних, ветеранів війни та учасників бойових
дій.
Заходи, які вживаються з метою поліпшення стану виконавської дисципліни:
- ефективною формою роботи по контролю, є розгляд виконавської дисципліни
на засіданнях виконкому, проведення навчань з відповідальними працівниками
структурних підрозділів, які підпорядковані міській раді
та відповідальними на
підприємствах комунальної власності,
- здійснення перевірок за всіма напрямками діяльності (виявлення порушень
встановленого строку виконання контрольних документів, підготовка неякісної або
неповної інформації,
- неякісне або неповне виконання завдань, доручень, рішень та розпоряджень
міського голови, дотримання інструкції з діловодства).
На належному рівні організована у виконкомі Маловисківської міської ради
система ведення обліку публічної інформації. Забезпечується своєчасне оприлюднення
проектів розпорядчих документів, що підлягають обговоренню, систематичне та
оперативне оновлення інформації про діяльність міської ради.
Короткий аналіз стану виконання документів свідчить про необхідність
підвищення персональної відповідальності працівників міськвиконкому та комунальної
власності за стан справ в роботі з документами.
Необхідно вживати практичних заходів щодо вдосконалення контролю на всіх
рівнях, починаючи з вищестоящих організацій та контролюючих органів. Це, зокрема,
впровадження електронного документообігу, навчання та підвищення кваліфікації
спеціалістів, що займаються безпосередньо контролем за документами.

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л.І.Линник

УКРАЇНА
Маловисківська міська рада
Маловисківського району Кіровоградської області

26200, м. Мала Виска , вул. Спортивна, 6, код ОКПО 04055373, тел./факс (05258) 5-14-54

від
2018 року № ________
№ 630-р від 04.09.2018 року
Сектору контролю облдержадміністрації
«Про стан виконавської дисципліни
в обласній державній адміністрації
у першому півріччі 2018 року та
заходи щодо її поліпшення»
Організація контролю за виконанням документів у виконавчому комітеті
Маловисківської міської ради здійснюється для удосконалення форм і методів цієї роботи
з метою зміцнення виконавської дисципліни та відповідно до вимог Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Указів Президента України від 26.07.2005 року за
І півріччя 2018 року загальним відділом Маловисківської міської ради було
отримано та зареєстровано - 2321 листа із них:
Організацій, підприємств та установ – 2000;
розпоряджень голови Кіровоградської обласної державної адміністрації та голови
обласної ради – 129;
доручень та протоколів голови ОДА – 130;
звернення депутатів усіх рівнів - 46:
запити на публічну інформацію – 16.
Відповідно до плану роботи міської ради та виконавчого комітету за 9 місяців 2018
року видано 329 розпоряджень голови Маловисківської міської ради, . відбулось – 18
засідань виконавчого комітету та прийнято 416 рішень
Серед них, найбільш актуальні питання, які розглядається
на засіданні
виконавчого комітету такі, як:
- сприяння залученню інвестицій та розвитку туристичного потенціалу міста Мала
Виска;
- енергозбереження в установах та різних форм власності;
- житлово-комунального господарства та благоустрою міста;
- охорона здоров'я;
- соціальна підтримка сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Крім того, рішенням сесії міської ради в січні 2018 року затверджено « Програму про
надання одноразової допомоги громадянам Маловисківської міської об'єднаної
територіальної громади на 2018-2020 роки», пільги та матеріальні допомоги для учасників
бойових дій, громадянам, які виявили бажання проходити військову службу в ЗСУ та
інших формуваннях за контрактом, військовослужбовцям, які підписують контракт про
проходження військової служби;
- одноразова адресна грошова допомога до Дня Захисника України ( 14 жовтня)
військовослужбовцям, добровольцям, учасникам бойових дій, які беруть участь в ООС.

Ефективною формою роботи по контролю, є розгляд виконавської дисципліни
на засіданнях виконкому, проведення навчань з відповідальними працівниками
структурних підрозділів, які підпорядковані міській раді
та відповідальними на
підприємствах комунальної власності.
Обов'язковому контролю за своєчасне та якісне виконання підлягають:
- Постанови, розпорядження, доручення КМУ та Президента України;
- Розпорядження міського голови;
- Доручення та розпорядження голови ОДА та обласної ради;
- Запити та звернення депутатів усіх рівнів;
- Запити від правоохоронних органів;
- Запити на інформацію відповідно до Закону України « Про доступ до публічної
інформації»
Вихідні документи міської ради, особливо до органів влади вищого рівня, що
готуються відділами та комунальними закладами за підписами міського голови секретаря
ради, заступників міського голови, мають бути юридично правильними, об'єктивними
оформлені за встановленою формою згідно з реквізитами, складеними на фірмених
бланках. При складанні документів обов'язково дотримуватися вимог інструкції з
діловодства.
Короткий аналіз стану виконання документів свідчить про необхідність
підвищення персональної відповідальності працівників міськвиконкому та комунальної
власності за стан справ в роботі з документами.
Необхідно вживати практичних заходів щодо вдосконалення контролю на всіх
рівнях, починаючи з вищестоящих організацій та контролюючих органів. Це, зокрема,
впровадження електронного документообігу, навчання та підвищення кваліфікації
спеціалістів, що займаються безпосередньо контролем за документами.

Керуючий справами виконавчого комітету
Маловисківської міської ради

Л.І.Линник

