Надання звіту за результатами проведення оцінки ефективності здійснення управліннями міської ради та відділами апарату виконавчого комітету міської ради контролю за виконанням завдань, визначених в документах органів вищого (обласного) та місцевого рівнів, створених на виконання законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-Міністра України у І півріччі 2020 року переноситься на більш пізній період в зв’язку з тим, що проведення «днів контролю» в управліннях міської ради та комунальних підприємствах міста відмінено в зв’язку із веденням карантинних заходів. 
Відповідальні особи за ведення контрольної роботи в управліннях міської ради та відділах виконавчого комітету здійснюють контроль за виконанням документів за листами-нагадуваннями, які щомісяця надає сектор контролю апарату виконавчого комітету міської ради (у разі надходження нових документів ними доповнюються). 
Інформації на виконання завдань, визначених у розпорядженнях та дорученнях голови облдержадміністрації, рішеннях виконкому та розпорядженнях міського голови, створених на виконання законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України надаються адресатам у визначені терміни. 
Структурні підрозділи відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконують делеговані повноваження. Інформації про стан  виконання делегованих повноважень за І півріччя 2020 року ними надані до сектору контролю апарату виконавчого комітету міської ради, після чого узагальнені та направлені до облдержадміністрації.
З метою контролю за станом виконавської дисципліни на розширених нарадах при міському голові з керівниками місцевих підприємств, установ, організацій державної форми власності, комунальних підприємств, управлінь міської ради та відділів апарату виконавчого комітету міської ради з питань життєдіяльності міста протягом І півріччя 2020 року щокварталу заслуховувались питання «Про стан виконавської дисципліни в управліннях міської ради та відділах апарату виконавчого комітету міської ради при відпрацюванні контрольних документів органів вищого рівня, рішень виконкому, розпоряджень та доручень міського голови».
Але мають факти не повного виконання розпоряджень міського голови, але причини не виконання напряму не завжди залежать від виконавців: 
від 26.04.2019 року №25-ра «Про створення робочої групи» (з метою створення служби захисту інформації);
від 14.05.2019 року №135-р «Про створення робочої групи» (на виконання протокольного рішення виконкому №8 від 10.05.2019 року. Відповідно до листа начальника управління МАКВЗП від 24.06.2019 року №351/04.04.1-15 відомо, що 14.06.2019 року проєкт рішення виконкому «Про затвердження Детальних планів міста Первомайська» було винесено на розгляд виконавчого комітету, де було прийнято рішення призупинити розгляд вищезазначеного проєкту;
від 25.07.2019 року №196-р «Про створення робочої групи щодо розроблення Положення про Громадську рад»;
від 17.10.2019 року №276-р «Про створення робочої групи» (щодо вивчення діяльності КП "Місто Майбутнього») розгляд даного питання не завершено; 
від 19.02.2020 року №42-р «Про створення робочої групи» (щодо розгляду звернення управління соцзахисту населення від 11.02.2020 року №1133/04.2 – очікується схема поділу земельної ділянки для повторного засідання);
від 28.01.2020 року №5-ра «Про створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі сектору з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб апарату виконавчого комітету міської ради».
Після закінчення карантинних заходів відбудуться перевірки структурних підрозділів, за результатами проведення оцінки ефективності здійснення управліннями міської ради та відділами апарату виконавчого комітету міської ради контролю за виконанням завдань, визначених в документах органів вищого (обласного) та місцевого рівнів, створених на виконання законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-Міністра України буде складено звіт та розміщено на вебсайті міста.
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