
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 169

 .12.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про стан виконавської дисципліни
за 2019 рік  

Відповідно пункту 2 частини другої статті 52, частини другої статті 54
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  та
обговоривши інформацію начальника загального відділу виконавчого комітету
про  стан  виконавської  дисципліни  у  Миколаївській   сільській   раді  за  ІV
квартал   2019 року,  з  метою підвищення рівня  виконавської  дисципліни та
персональної  відповідальності  за  виконання  посадових  обов’язків,
виконавчий комітет сільської ради, 

ВИРІШИВ:
1. Інформацію про стан виконавської дисципліни у Миколаївській сільській

раді за ІV квартал 2019 року взяти до відома (додається).
2. Першому заступнику сільського голови, заступнику сільського голови з

питань  діяльності  виконавчих  органів  ради,  секретарю  виконавчого
комітету, начальникам відділів сільської ради:

1) активізувати  роботу,  спрямовану  на  своєчасне  виконання  завдань,
визначених документами вищих органів влади, рішеннями сільської
ради  та  її  виконавчого  комітету,  розпорядженнями та  дорученнями
сільського голови;

2) систематично  розглядати  на  засіданнях  та  нарадах  стан  виконання
доручень та вживати невідкладних заходів щодо усунення недоліків
та їх попередження;

3) приділяти  особливу  увагу  виконанню  резолюцій  у  роботі  з
документами;

4) забезпечити своєчасне надання до загального відділу сільської ради
матеріалів, що підтверджують факти надання відповідної інформації,
якість  та  змістовність  цієї  інформації,  дотримуючись  регламенту
роботи виконавчого комітету.

3. Загальному  відділу  виконавчого  комітету  сільської  ради  (Лещенко
А.М.):

      1)  здійснювати щоденний контроль за виконанням документів, наданих
доручень та  на  оперативних нарадах  доповідати  про стан виконання
документів з визначенням причин несвоєчасного виконання;

      2)  щомісяця  проводити  аналіз  стану  виконавської  дисципліни  у
Миколаївській   сільській  раді,  про підсумки інформувати  секретаря
виконавчого комітету;
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  3)   надавати  методичну  та  практичну  допомогу  відділам  з  питань
підвищення рівня виконавської дисципліни;

   4.  Стан виконавської дисципліни щоквартально розглядати на засіданнях
виконавчого комітету.

   5.  Рішення  виконавчого  комітету  № 118  від  30.09.2019  року  «Про  стан
виконавської дисципліни у ІІІ кварталі 2019 року» вважати таким, що
втратило чинність.

   6.   Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря
виконавчого комітету Бідненко С.М. 

Сільський голова                                                                   С.САМОТОЙ
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