
   

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
            
від __22.08.2019__    № __307___ 
                          м.Покровськ 

 

Про стан виконавської дисципліни 

у виконавчих органах Покровської 

міської ради  за І півріччя 2019 року 

 

 Заслухавши інформацію головного спеціаліста  відділу з питань діловодства, 

контролю та роботи зі зверненнями громадян Жихарєвої О.О., з метою поліпшення 

виконавської дисципліни у відділах та управліннях міської ради, установах та 

організаціях, керуючись статтями 40,59,73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет   міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію головного спеціаліста  відділу з питань діловодства, 

контролю та роботи зі зверненнями громадян Жихарєвої О.О. «Про стан виконавської 

дисципліни у виконавчих органах Покровської міської ради за І півріччя 2019 року» 

прийняти до відома. 

 2. Заступникам міського голови звернути увагу на персональну 

відповідальність щодо забезпечення безумовного виконання розпоряджень голови 

облдержадміністрації,  листів облдержадміністрації, рішень виконкому міської ради, 

розпоряджень і доручень міського голови та щотижня, на апаратних нарадах, 

розглядати факти порушень термінів виконання документів. 

 3. Начальникам управлінь та відділів міської ради, керівникам установ та 

організацій міста: 

 3.1. Посилити контроль за виконанням розпоряджень голови 

облдержадміністрації, рішень виконкому міської ради, розпоряджень і доручень  

міського голови та систематично розглядати хід їх виконання на засіданнях 

міськвиконкому та нарадах. 



  

 3.2. Забезпечити змістовність та якість інформації з виконання доручень, 

визначених у контрольних документах. 

 4. Рекомендувати Родинській міській та Шевченківській селищній радам 

розглянути стан виконавської дисципліни за І півріччя 2019 року. 

 5. Відділу з питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями громадян 

(Борисова) продовжити контроль за виконанням розпоряджень та доручень голови 

облдержадміністрації, розпоряджень та доручень міського голови, рішень виконкому 

міської ради та своєчасно інформувати про стан виконавської дисципліни. 

 6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому                                      

від 25.02.2019 №31 «Про стан виконавської  дисципліни у виконавчих органах 

Покровської міської ради за ІІ півріччя 2018 року». 

 7. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на відділ з 

питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями громадян (Борисова), 

контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому  ради  

Жук А.В. 

 

 

 

Міський голова                                       Р.Требушкін 


