
Звіт про роботу відділу контролю 
апарату міської ради та її виконкому за 2021 р. 

У 2021 році до міської ради надійшло та відділом контролю апарату міської 
ради та її виконкому опрацьовано 12 щомісячних планів контролю ОДА та  
підготовлені відповідні інформації щодо потреби внесення змін у системі 
електронного документообігу по організації контролю за документами органів 
влади вищого рівня. 

Протягом звітного періоду відділом було здійснено розсилку внутрішніх 
розпорядчих документів, шляхом створення відповідних резолюцій «до відома» 
у системі електронного документообігу: рішення виконкому - 3207, 
розпорядження міського голови - 1612; рішення міської ради (Програми) - 106. 

На контроль у 2021 році були поставлені документи: рішення виконкому - 
26; розпорядження міського голови - 56; рішення міської ради (Програми) - 18; 
доручення міського голови - 83. З них було знято з контролю: рішення виконкому 
- 6; розпорядження міського голови - 46; доручення міського голови - 23. 

Всього, враховуючи документи з попередніх періодів, на контролі у 2021 
році перебувало: рішення виконкому - 45; розпорядження міського голови - 95; 
рішення міської ради (Програми) - 103; доручення міського голови - 396. У 
звітному періоді було знято з контролю: рішення виконкому - 15; розпорядження 
міського голови - 64; рішення міської ради (Програми) - 28; доручення міського 
голови - 127. Відповідно до резолюцій контрольних документів, виконавцями 
через систему електронного документообігу були надані, а відділом контролю 
опрацьовані,  4266 інформацій. 

Підготовлені та узагальнені, в т.ч. від інших структурних підрозділів, звітні 
дані, (19) по всіх документах ВМР. Протягом 2021 року структурними 
підрозділами міської ради було опрацьовано 417142 резолюції на виконання 
документів та, враховуючи систему електронного документообігу, не були 
допущені порушення термінів інформування про виконання резолюцій.  

Протягом звітного періоду до відділу надійшло та опрацьовано 128 скарг 
громадян. Повторні звернення громадян не надходили. 

У 2021 році відділом було опрацьовано 127 вхідних листів, 251 резолюцію 
керівництва, підготовлено 122 вихідних листи, в т.ч. 12 про стан виконавської 
дисципліни, підготовлено 2 проекти рішення виконавчого комітету про зняття з 
контролю рішень виконкому. 

Протягом звітного періоду відділом було здійснено 79 перевірок стану 
виконання доручень міського голови, з яких: 14 - виїздом на місце; 25 - у 
телефонному режимі, 10 - спільно з головами квартальних комітетів, 30 - в інший 
спосіб. Також відділом проведені перевірки звернень до міського голови на сайт 



-  17.  
У складі Робочої групи по протидії стихійній торгівлі було здійснено 150  

виїздів у рамках моніторингу стану стихійної торгівлі на території міста, у т.ч. у 
неробочий час та у вихідні дні. Також відділом виконано 5 інших завдань 
керівництва. 

Відповідно до плану роботи протягом року проведені перевірки 
щоквартальних звітів про виконання Карт пріоритетів усіх структурних 
підрозділів (144). Також було зведено інформацію за попередні роки (2019-
2020рр..) та проведено порівняльний аналіз. 

Відділом постійно проводиться методична та роз’яснювально-
профілактична робота з виконавцями з питань організації контролю. У 2021 році 
було підготовлено та направлено працівникам міської ради службовий лист та 
інфопам’ятку про роботу зі скаргами громадян. Також у  ІV кварталі 2021 року, в 
рамках «Муніципального університету», було проведено навчання для 
новопризначених посадових осіб органів місцевого самоврядування на тему: 
«Основні вимоги до роботи з контрольними документами». 

Відповідно до плану проведення апаратних нарад звіт про роботу відділу 
контролю апарату міської ради та її виконкому за І півріччя 2021 року було 
заслухано у ІІІ кварталі. 


