
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про стан дотримання виконавської 

дисципліни у виконавчих органах 

Мукачівської міської ради за 2021 

рік 

 

 

На виконання Регламенту виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради та Регламенту виконавчих органів Мукачівської міської ради, Інструкції з 

діловодства у виконавчих органах Мукачівської міської ради, з метою 

удосконалення роботи щодо виконання актів та доручень Президента України, 

Кабінету Міністрів України, актів міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, з врахуванням розпоряджень голови Закарпатської обласної 

державної адміністрації, власних рішень, керуючись ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію керуючого справами виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради (Олександр Лендєл) про стан виконавської дисципліни у 

виконавчих органах Мукачівської міської ради за 2021 рік взяти до відома 

(додаток до рішення). 

2. Заступникам міського голови, начальникам виконавчих органів 

Мукачівської міської ради постійно удосконалювати роботу щодо своєчасного і 

якісного виконання документів органів влади вищого рівня, власних рішень, 

дотримуватися виконавської дисципліни при виконанні службових обов’язків. 

3. Керуючому справами виконавчого комітету міської ради (Олександр 

Лендєл), начальнику відділу контролю та організаційного забезпечення 

діяльності виконавчого комітету та міського ради (Ганна Лендьєл) проводити 

випереджувальний моніторинг щодо виконання завдань, визначених 

документами органів влади вищого рівня, реагування на запити і звернення 

посадовими особами виконавчих органів Мукачівської міської ради: 
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1) щотижня інформувати заступників міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради за результатами моніторингу з метою їх 

оперативного реагування на виконавську дисципліну підлеглих посадових осіб; 

2) вносити пропозиції на розгляд міському голові щодо притягнення до 

відповідальності, згідно чинного законодавства України, посадових осіб, які 

допустили випадки порушення виконавської дисципліни, та не забезпечили 

своєчасне і якісне виконання поставлених завдань. 

4. Розгляд питань щодо виконавської дисципліни у виконавчих органах 

Мукачівської міської ради проводити щокварталу при керуючому справами 

виконавчого комітету спільно із відповідальними особами. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Олександра Лендєла. 

 

 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 
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І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про стан дотримання виконавської дисципліни 

у виконавчих органах Мукачівської міської ради за 2021 рік 

 

Протягом 2021 року у виконавчих органах Мукачівської міської ради 

продовжувалася робота та вживались конкретні заходи з метою забезпечення 

якісного і своєчасного виконання актів і доручень Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента України, актів 

міністерств, інших центральних органів влади, розпоряджень і доручень голови 

облдержадміністрації, власних рішень виконавчого комітету та розпоряджень 

міського голови. 

За 2021 рік до Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету 

надійшло 53 789 (47 258 у 2020 році) документів: 13 234 (12 226 у 2020 році) - 

юридичних осіб, 6 728 (4 881) – фізичних осіб, 33 232 (28 945) – запитів на 

надання адміністративних послуг та архівних довідок 595 (689). З них: від 

органів влади вищого рівня 2 252 документів – 101 (135) розпорядження, 14 

(21) доручень та 1897 (2155) листів; від правоохоронних органів – 6 489 (3 288) 

документа, з питань соціального захисту населення – 19 128 (18 772) звернень, з 

питань житлово-комунального господарства – 2 045 (2 418) документів, з 

питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури та 

містобудування – 6217 (4 564), з питань роботи закладів освіти та спорту – 633 

(142) документів та запитів згідно Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» 108 (167). 
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На виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів 

України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації було 

прийнято 21 розпорядження міського голови. 

Відділом контролю та організаційного забезпечення діяльності 

виконавчого комітету та міської ради контролюється стан виконання всіх 

документів. На контролі у відділі 180 (206) документів періодичного 

інформування: 

- щомісячного інформування — 65 (59) док.; 

- щоквартального інформування — 65 (75) док.; 

- щорічного інформування —39 (58)док.; 

- щотижневого інформування — 11 (14)док. 

У визначені терміни, посадовими особами виконавчих органів 

Мукачівської міської ради упродовж звітного періоду подано 1456 (3869) 

інформацій про хід виконання звернень депутатів, розпоряджень голови 

облдержадміністрації, листів департаментів облдержадміністрації, юридичним 

особам та громадянам. Відправлено було вихідної кореспонденції 976 (1975) 

листи та видано 929(1065) архівні довідки. 

За 2021 рік найбільшу кількість документів опрацьовано управлінням 

соціального захисту населення – 19128 (18908), відділом «Центр надання 

адміністративних послуг» – 10274 (7479), управлінням міського господарства – 

8262 (3010) та юридичним відділом 6489 (5505). 

На постійному контролі знаходиться питання щодо виконання Закону 

України “Про доступ до публічної інформації”. За 2021 рік надійшло 108 

звернень від юридичних осіб та громадян, відповіді на них надано своєчасно. 

Переважна більшість документів та звернень стосується вирішення 

соціально-економічних проблем, надання адміністративних послуг, роботи 

житлового господарства, інфраструктури та благоустрою міста, питань 

створення та діяльності ОСББ, питань землекористування та архітектури, 

питань юридичного характеру.  

За 2021 рік проведено 52 (69) засідання виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради, а саме: 22 чергових засідань та 30 позачергових 

засідань; прийнято на них 530 (537) рішень.   

 Міським головою прийнято 1517 розпоряджень з наступних питань: 

- про відрядження – 205(180) розпоряджень; 

- з особового складу – 320(319) розпоряджень; 

- про відпустки – 695(609) розпорядження; 
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- з основної діяльності – 488(541) розпоряджень, з них: 

 на постійному контролі знаходилося 8 документів; на довгостроковому 

контролі – 6 документів. 

На постійному контролі залишилось 8 розпоряджень, решта розпоряджень 

міського голови  - виконані.  

 

 

Основні питання, які розглядались були направлені на подальше 

покращення соціально-економічного розвитку міста, фінансово-бюджетної 

дисципліни, стану благоустрою міста, діяльності медичних установ, закладів 

освіти та культури міста, виконання програми «Додаткового соціально-

медичного захисту мукачівців», організації та проведення державних та 

загально-міських заходів. 

Протягом звітного періоду проводився випереджувальний моніторинг, 

контроль і аналіз виконання завдань, визначених документами органів 

виконавчої влади вищого рівня, діяльності посадових осіб виконавчих органів 

щодо роботи із документами та зверненнями громадян, про що начальником 

відділу контролю та організаційного забезпечення діяльності виконавчого 

комітету та міської ради (Ганна Лендьєл) інформувалось на щомісячних 

апаратних нарадах при керуючому справами виконавчого комітету (Олександр 

Лендєл). Здійснювався аналіз причин виникнення порушень термінів виконання 
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окремих документів та звернень громадян. Велика увага виконавській 

дисципліні приверталась на щотижневих нарадах при міському голові. 

 Трапляються випадки порушення термінів виконання завдань про що 

відділом контролю та організаційного забезпечення діяльності виконавчого 

комітету та міської ради інформується керуючий справами виконавчого 

комітету та міської ради. 

На належному рівні знаходиться виконавська дисципліна у фінансовому 

управлінні, управлінні будівництва та інфраструктури, службі у справах дітей, 

архівному відділі, службі персоналу, відділі бухгалтерського обліку і звітності, 

юридичному відділі, відділі економіки, відділі з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної та оборонної роботи, відділі інформаційно-аналітичних 

комплексів, управлінні освіти, культури, молоді та спорту та відділі «Центр 

надання адміністративних послуг».  

Стан виконавської дисципліни значно за цей рік погіршився. Внаслідок 

пандемії коронавірусу зменшилися надходження до місцевого бюджету, що 

унеможливило виконання деяких програм, зокрема соціального характеру та 

призвело до порушень виконавської дисципліни в управлінні соціального 

захисту населення. Не виправили за рік ситуацію з виконавською дисципліною 

у відділі комунальної власності та земельних відносин управління міського 

господарства. 

 Аналіз виконання документів вищого рівня та власних рішень засвідчив, 

що в більшості виконавчих органів міської ради налагоджена робота по 

виконанню контрольних документів. Серед об’єктивних причин і факторів, що 

негативно впливають на якість і своєчасність виконання контрольних 

документів, є досить висока інтенсивність завдань. 

 Нажаль, до цього часу не вдається мінімізувати тенденцію щодо подання 

документів на підпис керівництву в останній день терміну виконання 

документів. Тому під загрозою зриву строків виконання перебуває майже 

третина. Особливо це стосується контрольних документів з довгостроковими 

термінами, коли на опрацювання завдань надано достатньо часу. 

Слід звернути увагу посадових осіб на якість підготовки окремих 

інформацій, а саме: повне та якісне висвітлення інформації, не допущення 

орфографічних помилок та інше. 

 З метою підвищення рівня виконавської дисципліни та посилення 

персональної відповідальності за своєчасне і якісне виконання документів 

відділом контролю та організаційного забезпечення діяльності виконавчого 

комітету та міської ради систематично вживається ряд заходів, а саме: 
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- кожні два тижня завчасно надаються попередження про строки 

виконання документів органів влади вищого рівня посадовим особам 

виконавчих органів. Увагу всіх службовців акцентовано на те, що несвоєчасно 

надана інформація є основною причиною зриву строків виконання документів 

вищих органів влади; 

- щотижнево до відома міського голови та заступників міського голови, 

керівників виконавчих органів Мукачівської міської ради доводяться переліки 

невиконаних контрольних документів для реагування та вжиття відповідних 

заходів; 

- щоденно надається методична допомога виконавчим органам міської 

ради щодо контрольної роботи та ведення діловодства; 

- щоденно проводиться моніторинг виконання контрольних документів за 

допомогою АСУД Док Проф 3; 

- створено реєстр протокольних доручень міського голови, даних в ході 

нарад та комісій з фіксацією контрольних термінів виконання, що полегшує та 

прискорює процес контролю; 

- проводиться вивчення стану справ з питань організації контрольної 

роботи та фактичного виконання документів вищих органів влади у виконавчих 

органах міської ради. 

Питання виконавської дисципліни перебуває на постійному контролі у 

міського голови, його заступників, начальників виконавчих органів 

Мукачівської міської ради. 

 Таким чином, у 2021 році стан виконавської дисципліни у виконавчих 

органах Мукачівської міської ради можна визнати в цілому задовільним. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради      Олександр ЛЕНДЄЛ 


