
ВIЛЬНОГIРСЬКА MICьKA РАДА ДНIПРОПЕТРОВСЬКОi ОБJIАСТI
виконАвчий KOMITET вIльногIрськоi MIcbKoi глди

днIпропЕтровськоi оБлАстI
(вIльногIрський мrськвиконкоNr)

рIшЕння
м.Вiльногiрськ €/о/ry -Аз

Про стан виконавськоi дисциплiни у виконавчому KoMiTeTi Вiльногiрськоi
MicbKoi ради .Щнiпропетровськоi областi за2022 piK

Заслухавши iнформацiю начальника вiддiлу загально-органiзацiйного
забезпечення виконавчого koMiTery ВiльногiрськоI Micbkoi ради
.щнiпропетровськот областi про стан виконавськоi дисциплiни у виконавчому
KoMiTeTi ВiльногiРськоi MicbKoi Ради .Щнiпропетровськоi обласii за 2022 pii,
керуючИсь ст. 52 Закону УкраiЪи <<Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>,
виконавчий KoMiTeT мiськоI ради

ВИРIШИВ:

1. IнфорМацiЮ про стан виконавськоi дисциплiни у виконавчому KoMiTeTi
Вiльногiрськоi MicbKoi Ради ,Щнiпропетровськоi областi за 2022 piK взяти до
вiдома (додаеться).

2. Заступникам мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв
ради' начilIьникам вiддiлiв виконавчого koMiTeTy Вiльногiрськоi Micbkoi Ради
Щнiпропетровськоi областi :

посилити контроль та забезпечити безумовне i своечасне виконання
завдань, визначених в документах вищих органiв влаци, депутатських запитах та
зверненЕях, розпОрядженНях та окремиХ дор}rЕIеннях голови обласноТ державноi
адмiнiстрацii, а також рiшеннях мiськоi Ради та if виконавчого KbMiTeTy,
розпорядженнях i дорученнях мiського голови;

забезпечити змiстовнiсть та якiсть iнформацii з виконання д(оручень,
визначених у контрольних документах;

пiдвищувати персон€lльну вiдповiдальнiсть працiвникiв з виконання
документiв вищих органiв влади та власних документiв. ]



3, Спецiа,гliс,у_I категорii з документообiry та контролю вiддiлу загально-органiзацiйного забезпечення виконавчо.о *оrйету Вiльногiрськоi Micbkoi Ради.Щнiпропетровськоi областi :

щомiсяця проводити аналiз стану виконавськоi дисциплiни у виконавчомуkoMiTeTi Вiльногiрськоi Micbkoi Ради .щнiпропетровськоi областi та надаватиiнформацiю секретарю ВiльногiрськоТ 
"i."*ЪТ ради Щнiпропетровськоi областi;коордиЕувати роботу посадових осiб u"*oHaurш op.u"iB Вiльно.iр."*ЬiMicbKoi радИ ,Щнiпропетровськоi областi щодо своечасного надання iнформацiТна виконання документiв, якi перебувають на контролi

4, КоорДинацiЮ роботи щодо виконання даного рiшення покJIасти нанач€шьника вiддi-гry загально-органiзацiйного забезпечення виконавчогоkoMiTery Вiльногiрськоi мiськоi РJд, .щнiпропетровськоi областi Юлiю круть,контроль - на секретаря Вiльногiрськот Micbkoi ради !нiпропетровськот областiолександра БоБоIIIкд.

мiський голова Володимир ВАСИЛЕНКО



.Щодаток

до рiшеннJI виконавчого KoMiTeTy
Вiльногiрськоi MicbKoi ради
,Щнiпропетровськоi областi

rУ:QLПрдр.Ns 6/о/ч- дз

IНФОРМАЦIЯ
про стаН виконtlвсЬкоi дисциПлiни У виконавчОму KoMiTeTi Вiльногiрськоi MicbKoi ради

,Щнiпропетровськоi областi за 2О22 piK

робота виконавчого koMiTeTy Вiльногiрськоi Micbkoi ради !нiпропетровськоi областi
плzшуеться та здiйснюеться на пiдставi нормативних докуN(ентiв op.uni, влади вищого рiвня:статгi t4З Констиryцii Украihи, Законiв Украiни,- Указiв, розпоряджень, доруIеньПрезидента Украihи, постаноВ Кабiнету MiHicTpiB Украihц ро.пф"д** докуплентiвобласного рiвня, а також рiшень Вiльногiрськоi йiськоi ради .Щнiпропетровськоi областi,
виконilвчОго KoMiTeTy Вiльногiрськоi MicbKoi Рали ,Щнiпропетровськоi облЙi, розпорядженьмiського голови.

КонтролЬ за виконаншш докуil{ентiв здiйснюеться згiдно з вимогtlN,Iи Iнструкцii з
дiловодства у виконЕlвчих оргulнах Вiльногiрськоi Micbkoi рtrли .щнiпропетровськоi областi.

Органiзацiя ведення дiловодного контролю за виконtшням докуIuентiв здiйснюетьсязгiдно з Регламентом роботи виконавчого KoMiTeTY ВiльногiрськоТ мiськоi Ради
,щнiпропетровськоi областi та чинного законодавства Украrни.

реестрацiя докупrентiв ведеться вiддiлом загально-органiзацiйного забезпечення
виконавчого koMiTeTy. Робота щодо реестрацii докрлентiв Ъдiйснюеться за допомогою
програil{и ДОК ПРОФ 3.

.Щотримуеться порядок попереднього розгJIяду докрлентiв, забезпечуеться своечаснiсть
11 налання на розгляд MicbkoMy головi, а пiспя вчинення резолюцii; направляеться до
безпосередцього виконtlвця. Виконанi документи повертчrоr"." до вiддiлу, фор*уоться успрiви вiдповiдно до номенкJIатури справ.

з метою забезпечення своечасного виконtlння докуплентiв застосовуеться метод
попередцього нЕгадування виконtlвцям про наближення встановлених TepMiHiB виконання, а
також iнформуваrrня про списки контроJIьних документiв, що перебувЙть на виконаннi увиконавчих оргаЕах ВiльногiрськоI MicbKoi рали .Щнiпропетровськоi' областi, координацiЙ
дiяльностi яких вони здiйснюють вiдповiдпо пооож"нь про ii дiяльнiсть

ЗабезпечУстьсЯ дотримtlння правил пiдготовки рiшеrrь виконtIвчого KoMiTeTy
вiльногiрськоi мiськоi ради .щнiпропетровськоi областi' рiшень Вiльногiрськот Micbkoi рй
,щнiпропетровськот областi, розпоряджень мiського голови.

_ За 2022 piK у виконавчому KoMiTeTi Вiльногiрськоi MicbKoi рали .Щнiпропетровськоi
областi опрацьовано 6767 (2021р. - 9265) одиниць дЬкуплентiВ, Що ia2498 одиницi- менше,
нiж у минулому роцi, iз них:

- вхiдна кореспоЕденцiя - 5728 (202|р. - 7806)
- рiшення виконавчого KoMiTery - 42l (202Ip. _ 467)
- рiшення MicbKoi ради - 34З (202| р. - б02)
- розпоряджеЕня мiського голови _ 275 (2021р.- 306)
- депугатськi запити та звернеЕ:яя - 29 (2021 _ 84).
ЗабезпечеНо опрацIоваgня 323 контролыIих документiв (директивних докучrентi в - З2].;

власних рiшень - 2).

_ На Bci докрlенти, що виконувались, надсилЕ}лась iнформацiя до ,ЩнiпропетровськоТ
обласноi державноi адмiнiстраuii, .щнiпропетровськоi обласноi' ради та iHmltx центральних
органiв виконавчоi влади.



СПеЦiа,lliСТаtrЛИ ВИКОНttВчого KoMiTeTy_ Вiльногiрськот MicbKoi ради дпiпропетровськоiобластi у 2022 роЦi пiдготовЛеЕо 2646 Q\;l р. - з?2тjЪдиницi вихiдноi кореспонденцii., Порушення TepMiHiB виконан"" до*у".rтiву ZOZZ р. ". оопйено.з метою пiдвищенпя рiвня виконавськоi' дисциплiни ,u noa"na""" персональноiвiдповiда,пьностi за сво€часне i якiсне виконанЕя документiв вiддiлом загально-органiзацiйного забезпечення викоЕilвчого koMiTeTy систематично вживаеться ряд заходiв:- щодеЕнО проводиться монiторинг виконilння контрольних докр[ентiв;- щомiсяця виконавtIим орг€lна'r Micbkoi ради завчасно Еадаються ,,опередження проСТРОКИ ВИКОНtlННЯ ДОКУПlеНТiВ ОРГаНiВ ВЛаДИ Вищого рiвня; перелiки невиконанихконтрольЕих докуI!{ентiв для ре€гуваIrня та вжитгя вiдповiдни* .*одiu;-' 
-

, щомiсяцЯ проводитЬся аналiЗ cTtl'y виконtlвськоi дисциплiни;- постiйно надаеться методична допомога щодо контрольноi роботи та веденнядiловодства.

спецiа-rriст I-i категорiт з докрrентообiry
та контролю вiддilry загально-органiзацiйного
забезпечення виконilвчого KoMiieTy
ВiлЪногiрськоТ MicbKoT ради
,Щнiпропетровськоi областi

!екретар Вiльногiрськоi MicbKoi ради
.Щнiпропетровськоi областi

Елiза шнАIIСъкА

олександр БоБоШко


