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Про стан роботи з документами у
виконавчому KoMiTeTi Вiльногiрськоi
MicbKtli ради .Щнiпропетровськоi областi за
2022 рiк

Заслухавши iнформацiю начальника вiддiлу загiulьно-органiзачiйного забезпечення
]]иконавчого KoMiTeTy ВiльногiрськоТ MicbKoi ради .Щнiпропетровськоi областi про стан роботи
з докуiчlентами у виконавчому KoMiTeTi Вiльногiрськоi MicbKoi ради .Щнiпропетровськоi областi
за 202'.7. piK, керуючись ст. 52 Закону YKpaiHi кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>,
виконавчий KoMiTeT MicbKoi ради,

ВИРIШИВ:

1. Iнформацiю про стан роботи з документами у виконавчому KoMiTeTi Вiльногiрськоi
MicbKoT ради .Щнiпропетровськоi областi за2022 piK взяти до вiдома (додаеться).

2. Вiдлiлу загально-органiзацiйного забезпечення виконавчого KtlMiTeTy Вiльногiрськоi
MicbKoi рали Щнiпропетровськоi областi (Круть) систематично здiйснювати ана,riз стану
виконавськоТ дисциплiни та органiзачii внутрiвiдомчогt) контролю за виконанням ycix
I)озпор.ядчих документiв.

3. Заступникам мiського голови за напрямками роботи у пiлпорядкованих установах
проанапiзувати стан виконавськоi дисциплiни та посилити особисту вiдповiдальнiсть щодо
lIотримання Iнструкцii з питань дiловодства, правил складання та оtРормлення слух<бових
21oKyMeHTiB, а також швидко вживати заходiв щодо полiпшення дiловодства та органiзаuii
внутрiвiдомчого контролю за виконанням розпорядчих доlсументiв.

4. )Коорлинацiю роботи по виконанню даного рiшенttя покласти на начальника вiддiлу
:JагальЕtо-органiзачiйного забезпечення виконавчого KoMiTeTy Вiльнс,гiрськоi MicbKoi ради
flнiпропетровськоi областi Юлiю КРУТЬ, контроль - на секретаря ,Вiльногiрськоi мiськоi
рали,Щгriпропетровськоi областi Олександра БОБОШКА,

мiський голова Волrrдимир ВАСИЛЕНКО



Додаток
до рiшення виконавчого KoMiTeTy
Вiльногiрс;ькоi MicbKoi рали
,Щнiпропетровськоi областi
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[нформацiя
про стан роботи з документами у ви](онавчому KoMiTeTi

ВiЛьногiрськоi MicbKoT ради .Щнiпропетровськоi облас:тi за 2022 рiк

У виконавчому KoMiTeTi Вiльногiрськоi мiс:ькоi Ради Щнiпропетровськоi
областi продовжено роботу щодо укрiплення виконавськоi дисциплiни. В
цiлопtу органiзацiя контрольноi роботи носить системний i цiлеспрямований
характер.

ведення дiловодства вiдповiдно до вимог державних iнструкцiй i
станд(артiв щодо дiловодства У виконавЧому KoMiTeTi ВiльногiрськоТ мiськоi Ради
ЩнiпlэопетровськоТ областi покладено на вi;rдiл загально-органiзацiйного
забезпечення виконавчого KoMiTeTy Вiльногiрськоl MicbKoT ради
ЩнiпllопетровськоI областi.

основне завдання вiддiлу загально-сlрганiз?цiйlого забезпечення
викоI{авЧого KoMiTeTy Вiльногiрськоi мiськоi Ради !нiпропt)тровськоТ областi -
встановлення единого порядку документуванн.я i роботr,r з документами у
викоI{авчому KoMiTeTi Вiльногiрськоi MicbKoT раци ЩнiпроrrетровськоТ областi
копiювання i тиражування документiв.

За 2022 piK у виконавчому KoMiTeTi ВiльногiрlэькоТ мiськоi ради
!нiпllопетровськоТ областi опрацьовано 6767 (2021р. - 9265) одиниць
документiв, що на2498 одиницi менше, Hix< у минулому роrдi

СпецiалiстамИ виконавчого KoMiTeTY I}iльногiрсь,коТ MicbKoi Ради
ffнiпропетровськоТ областi пiдготовлено 2646 (202| р. - 321|7) одиницi вихiдноТ
кореспонденцii.

забезпечено опрацювання з2з контроль]{их документи (лирективних
докуIvIентtв - З2l; власних рiшень - 2).

на Bci документи, що виконувались, надсилалась iнформачii до
[нiпропетровськоТ обласноi державноТ адмiнiстрачiТ, !нiпропетровськоТ
обласноi ради та iнших центрzLльних органiв виконавчоI влаlци.

Порушення TepMiHiB виконання документiв у 2О22 р. не допущено.
У виконавчому KoMiTeTi Вiльногiрськоi мit:ькоi Ради Щнiпропетровськоi

областi також ведеться робота щодо виконання Закону Укратни ппро доступ до
публiчноТ iнформацiI>. Протягом 2022 рокУ заэесстровано 8 iнформацiйних
запитiв. Bci запитувачi iнформацiт отримали вiдповiдi у вст,ановлений законом
TepMiH.

Однак, слiд вiдмiтити, що у виконавчому KoMiTeTi ВirrьногiрськоТ MicbKol'
Ради {нiпропетровськоТ областi, як недолiк у робс,тi з докумеFIтами, залишасться



актуальною тенденцiя надання вiдповiдi в день закiнчення, контролю TepMiHy

виконання документа. Необхiдно звернути особпиву увагу посадових ОСiб На

дотри,мання TepMiHiB на органiзацiю внутlliшньоi с.истеми конТрОЛЮ,

неухильного дотримання IнструкцiТ з дiловодства. забезпечеIIня належного рiвня
виконання покладених на них повноважень, пiдвtащення особистот
вiдповiдальностi за доручену дiлянку роботи.

З метою пiдвищення рiвня виконавськкli дисцип.rIiни та посилення
персональноТ вiдповiдальностi за свосчасне i якiсне виконання документiв
вiддiлом загально-органiзацiйного забезпечення виксlнавчого KoMiTeTy

ВiльногiрськоТ MicbKoi ради Щнiпропетровсько.i областi постiйно нада€ться
методично-консультативна допомога щодо веденнядiлrэводстваувiддiлах,
пiдготовки проектiв рiшень, розпоряджень, вiдповiдей, порядку розгляду
документiв.

Щiяльнiсть ВiльногiрськоТ MicbKoT ради,Щнiпропетгlовськоi областi та

виконавчого KoMiTeTy Вiльногiрськоi мiськоi радII Щнiпропе,гровськоi областi як
колегiальних органiв здiйснювалася вiдповiдно д() планiв роt5оти.

Вiдповiдно до своiх повноважень Вiльногiрс:ькою мiсы:ою радою з початку

року проведено |7 пленарних засiдань сесiй MicbKoT ради, прийнято 34З

рiшення та розтиражовано 2З00 копiй та витягiв з рiшень.
Виконавчим KoMiTeToM Вiльногiрськоi Mir:bKoT ради .Щнiпропетровськоi

областi MicbKoT ради проведено 14засiдання (при планi I2), прийнято421

рiшення та розтиражовано 2100 копiй та витягiв з рiшень.
N4iським головою видано 275 розпоряджень.

Головний спецiалiст з загальних питань
вiддiлу загzшьно-органiзацiйного
забезпечення виконавчого KoMiTeTy Г)
Вiльногiрськоi MicbKoi ради /r) ,] /
Щнiпропетровськоi областi tlфэ

Секретар ВiльногiрськоТ мiськоi ради Z;_7
ЩнiпропетровськоТ областi a>ffi Олександр БОБОШКО
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Вал,энтина ЖЕРДЕЛЪ


