
 

                                                                                                                          

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

10.05.2017                                                                                              №  107 

 

 

Про стан виконання розпорядчих актів 

та    доручень    Президента     України 

та     Кабінету      Міністрів      України, 

центральних      органів       виконавчої 

влади,    голів    обласної  та   районної 

державних           адміністрацій          за 

підсумками    І    кварталу   2017   року 
 

Аналіз стану виконання розпорядчих актів та доручень Президента     

України   та   Кабінету   Міністрів   України,    центральних  органів  виконавчої 

влади,    голів    обласної  та   районної державних адміністрації свідчить про те, 

що в цілому організація виконання зазначених документів та здійснення 

контролю за ними носить системний, цілеспрямований характер. На основі 

постійного відстеження ходу реалізації завдань, визначених нормативними 

документами, оперативно вживаються заходи щодо своєчасного їх виконання 

та поліпшення стану виконавської дисципліни в структурних підрозділах 

райдержадміністрації. 

Протягом І кварталу 2017 року до райдержадміністрації надійшло 895 

документів, з них 1 Указ Президента України, 2 постанови та 2 розпорядження 

Кабінету Міністрів України, 37 розпоряджень голови облдержадміністрації, 7 

доручень голови та заступників голови облдержадміністрації. Поставлено на 

контроль 209 документів, що становить 23,4 %. 

 За звітний період прийнято 68 розпоряджень голови районної державної 

адміністрації, з них взято на контроль – 18. Головою райдержадміністрації дано 

31 доручення, з них на колегіях – 16, на нарадах – 15. За їх виконанням 

здійснюється постійний контроль. Відпрацьовано та знято з контролю 9 

доручень. 

Проведено  3  перевірки виконання актів та доручень Президента 

України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та 

власних рішень структурними підрозділами райдержадміністрації.  

З метою подальшого удосконалення роботи з актами та дорученнями 

Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та 

дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, поліпшення 

виконавської дисципліни та на виконання рекомендацій  розширеного засідання 

колегії райдержадміністрації від  27 квітня 2017 року: 



1. Зобов’язати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та 

рекомендувати керівникам територіальних підрозділів центральних органів 

виконавчої влади: 

проаналізувати за підсумками І кварталу 2017 року стан виконання 

нормативних (розпорядчих) актів центральних органів влади, що знаходяться 

на контролі, вжити заходів щодо посилення виконавської дисципліни, виявити 

причини, що стримують їх реалізацію, узяти під особистий контроль виконання 

у визначені строки актів законодавства України, актів і доручень Президента 

України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної 

державних адміністрацій; 

покращити виконавську дисципліну в питаннях оперативності, системності 

і якості виконання завдань та інформування про їх виконання, забезпечити 

неухильне виконання вимог законів України «Про статус народного депутата 

України», «Про статус депутата місцевих рад» під час розгляду депутатських 

запитів і звернень; 

вжити заходів щодо недопущення фактів несвоєчасності підготовки 

інформацій про виконання документів центральних органів влади, 

розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій. 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  керівника апарату 

райдержадміністрації Хоменка В.М. 

 

 

 

         Голова  

районної державної 

    адміністрації                                                                           Ю.КОВАЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


