
   

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
           ПРОЄКТ 
від _________________    № _______ 
                          м.Покровськ 

 

Про стан виконавської дисципліни 

у виконавчих органах Покровської 

міської ради  за І півріччя 2020 року 

 

  

Заслухавши інформацію головного спеціаліста  відділу з питань діловодства, 

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

виконавської дисципліни у відділах та управліннях міської ради, установах та 

організаціях, керуючись статтями 40, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997 року 

№ 280/97-ВР «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. «Про стан виконавської 

дисципліни у виконавчих органах Покровської міської ради за І півріччя 2020 року» 

взяти до уваги (додається). 

 2. Заступникам міського голови, керуючому справами виконкому ради, 

начальникам управлінь та відділів міської ради, керівникам установ та організацій 

міста:    

 2.1. Посилити контроль та забезпечити безумовне і своєчасне виконання 

завдань, визначених у документах вищих органів влади, депутатських запитах та 

зверненнях, розпорядженнях та окремих дорученнях голови обласної державної 

адміністрації, а також рішеннях міської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнях і дорученнях міського голови та розглядати на нарадах, засіданнях 

виконавчого комітету хід їх реалізації з прийняттям конкретних управлінських 

рішень. 



  

 2.2. Забезпечити змістовність та якість інформації з виконання доручень, 

визначених у контрольних документах, дотримуючись Регламенту роботи виконавчих 

органів Покровської міської ради Донецької області та Інструкції з діловодства, 

своєчасно надавати її до відділу з питань діловодства, контролю та роботи зі 

зверненнями громадян. 

 2.3 Підвищувати персональну відповідальність працівників з виконання 

документів вищих органів влади та власних документів. До осіб, які допускають 

порушення, за наявністю підстав, вживати заходи дисциплінарного стягнення 

відповідно до чинного законодавства України. 

 3. Рекомендувати Родинській міській та Шевченківській селищній радам 

розглянути стан виконавської дисципліни за І півріччя 2020 року. 

 4. 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. 

 5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому                                      

від 20.02.2020 №23 «Про стан виконавської  дисципліни у виконавчих органах 

Покровської міської ради за ІІ півріччя 2019 року». 

 6. 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  заступника  міського  голови 

Кірієнка В.О. 

 

 

 

В.п. міського голови                                       О.Требушкін 


