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Ёа виконання 3акону }кра!ни <|[ро звернення громадян), }казу

громадян одним 13 пр1оритетних напрямк1в.
|.2. Бэкити нев|дкладних заход|в щодо забезпечення безумовного

дотримання щаф|к|в особистого прийому щомадян' у тому числ| ви|зних,
надання щомадянам в]дпов1дей зг|дно до вимог чинного законодавства.

2. }{ача-гтьникам управл|нь, в!дд|л|в та ]нгших сщукцрних п1дрозд!л1в

|{резидента 9кра!ни в|д 07 лтотого 2008 року ]чгэ 109/2008 <|{ро пер1почергов!
заходи щодо забезпечення реал!зац|| та гарантування конституц|йного т|равана
звернення до орган|в дерхсавно] влади та орган]в м|сцевого самоврядування)'
в1дпов|дно до статей 6, 25 3акону !кра|ни <,|{ро м!сцев1 дерт<авн|
адм|н1сщац|!> з мето1о забезпечення неухильного виконання норм
3аконодавства про звернення громадян, реа-гл!зац!| констицц|йних прав
громадян на звернення та особистий прийом, обов'язкового одержання
общунтовано| в!дпов|д|' врахову}очи р|:шення сп|льного застдання колег|!
районно| дер)кавно| адм|н|сщац|| та пост!йно д!точо| ком|с|] з питань розгляду
звернень громадян районно| дер)кавно] адм|н|сщац1| в|д22 с1чня 201з року:

1. 3аступникам голови' кер|внику а|1арату районно| деря<авно|
адм!н|сщац|?:

1.1. Реал|зутони конституц|йн| права ! свободи л!одини та врахову}очи
особливе значення звернень щомадян' ввах{ати роботу |з 3верненнями

раионно1 державно1 адм1н1сщац11 :



2

2.\. 3абезпечити дощимання вимог 1нструкц|| з д|ловодства за
зверненнями громадян в органах дерх{авно| влади | м|сцевого самоврядуваътня'
об'сднаннях щомадяъ\' на п|дприемствах, в установах, орган!зац1ях, незале}кно
в|д форм власност|, у засобах масово| |нформац||, 3атверджено] постаново}о
1{аб|нету 1!11н|стр|в 9кра|ни в|д 14 кв1тня 1997 року ]\ъ 348, та застосування
1{ласиф|катора звернень щомадян, затверд)кеного постаново}о 1{аб|нету
й|н!стр|в }кра!ни в|д24 вересня 2008 року.}\гр 858.

2.2. [||двищити р!вень виконавсько| дисципл|ни щодо дотримання
вимог 3акону 9кра|ни <{|{ро звернення щомадян) та 9казу |{резидента
9кра!ни в|д 7 л}отого 2008 року ]\гр109/2008 <|{ро пер1шочергов| заходи щодо
забезпечення реал!зац!| та гарантування конституц|йного права на звернення
до орган!в деря<авно| влади та орган1в м|сцевого самоврядування>).

2.з. 1!окварт€ш1ьно проводити анал!з | узагальнення ||итань, що
пору1шу}оться у зверненнях громадян, особливо повторних 1 колективних'
виявляти причини, [{Ф ]х породжу!оть' в)кивати заход1в для розв'язання
найб!льтп акту€!шьних проблем. 1нформац|то надавати до заг€}пьного в1дд|лу
апарату районно| державно! адм|н1страц|| щокварт€[]1ьно до 10 числа м|сяця,
наступного за зв|тним пер|одом' протягом 1 п|вр|ччя 2013 року.

2.4. Б>кити нев|дкладних заход|в щодо упорядкування роботи
зверненнями громадян.

2.5. |{!двищити персон€|льну в|дпов1дальн1сть за н€}лежну роботу
зверненнями громадяъ| | результати вир|тпення пору1шених у них питань.

3. Рекомендуватис|льським' селищним головам:
3.1. 3д|йснити аналог]чн| заходи.
з.2. €тан роботи |з зверненнями щомадян розглядати ъ1а зас|даннях

виконавчих ком|тет|в дв|ч! на р|к _ за п|дсумками року та пер1шого п|вр|ния.
з.з. 1нформац|то про роботу виконавчих ком!тет|в с|льських, селищних

рад |з зверненнями громадян надати до заг€ш1ьного в|дд|лу алФату районно|
державно| адм|н|страц|| до 05 червня 20|з року.

4. Рекомендувати кер!вникам п|дприсмств' орган|зац|й та установ
району вх{ити нев|дкладних заход|в щодо забезпечення реал|зац!|
конституц|йних прав громадян на письмове звернення та особиотий прийом,
обов'язкове одер)кання общунтовано] в|дпов|д|, неухильного виконання норм
3акону !кра|ни .|[ро звернення щомадян).

5. 3агальному в!дд|лу апарату районно| дер>кавний адм|н|страц||
([ерман Б.Ф.):

5.1. |!ом|сяця проводити анал|з | узагальнення питань' що
пору1цу}оться у зверненнях щомадян, особливо повторних | колективних.

5.2. 3абезпечити надаъ\ня методиино| та практинно| допомоги
структурним п|дрозд!лам районно| дерх{авно] адм|н|сщац|| та виконавчим
ком1тетам с|льських' селищних рад з питань роботи 1з зверненнями щомадян.

5.3. 3д1йснтовати конщоль за орган|зац!сто роботи !з зверненнями
громадян в управл1ннях' в1дд1лах та 1н1пих сщуктурних п1дрозд1лах раионно1
дер)кавно? адм|н|страц|!, виконавчих ком|тетах с|льських' селищних Рад.
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5.4. !нформац|то
3верненнями щомадян

про робоц районно| дер}кавно| адм|н|сщац:1 1з

оприл}однк)вати через засоби масово| !нформац1|

раиону.
5.5. |!ро виконання даного розпорядх{ення 1нформувати голову

районно| дер)кавно] адм]н!сщац!| через сектор конщолто а||ар?{ц районно|
дерх{авно| адм|н|страц|! до 20 ли||ъ|я20|3 року.

6. €ектору контрол}о а[1арату районно| дерт{авно] адм|н|сщац|]
(1ванова о.с.) розпорядх{ення голови районно| дер)кавно] адм|н|сщац||
в\д27 с|чня 2012 року ]\9 82 та в|д 27 лилня201-2 року ]ч{р 578 зняти з конщол}о
як так|, що виконан|.

7. |(онтроль за виконанням розпорядх{ення
апарату районно| дер}кавно] адм|н|страц|| 1{овтун !.}0

пок.т1асти на кер1вника

|олова районно| дерясавно!
адм!н!страц1! в.в. лоБоичшнко


