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''!]ро 
першочерюв]

а.о о ' ,.6. !ече! с о- !].!! !..ро . !''!г ! .п|аво..
]верпення до оРп]н]в деР'гав!о1 шади та орган;в м;сцсвого сап1оврядвавяя:!.
в1дпов;дно до статсй 6' 25 закоц укра1ни "про !!сцев] дерхавн] а]Б1;н]стРац;т'
з мсто|о забезпече!ня неух|]ьно!о ви!1.']а!]ня но])ч 3акоподавства про
зверяення ггома'!яп' ре!л;зац;] констицц;йних прав гро!,адяв н! звер!с!!яя та
" "|... 

о!' |' об!! ч 'ово! оот). ово о' г !ов!!' о

вРаховуюч! Р;!1е!!]я ко!с.1! !айонво] дерхавно] ад!11я1стРац!] в!д 2з 11и1!ня

1'1. ураховуючи особлипе ]!1аче,!!]я 3веР|'е]'ь то|!адян' Реальац!ю
. !|с { )!!г!!'1 г!!\ : свооо! л'ол.ч.. !ооо ) 'вс!!с н9". то!а!9!
ввахати одним ;злР]о!итствихзавдань.

!.2. вхити нев|дклладних заход;в !|одо забс!1счсяня бсзумовпого
оъ !а! !" р.4; ;в о.об.со!о !р!.'0!' 'ро!а0сч. !о") и'

надання !т]оуадя!а!1 в;длов1дей зг1дво з випп1огаь!и чияного за(оводав.тва'
|.]. забезпечити всс6;чний Розгляд зверяе'|ь громадяп' порушених у них

Р'6!е!. о.ео.'иаР \ чР' -.!ч . !' !!.в.- ! ег&!в
фор" .л"! о о

2. н'_!"!!.'.'! )'Рав ! вц!! !в !"|" |'.'Р'|'!.!\п.го.0.!в
ра']овво|.1сРкавно! ад\]н]страц11]

2.]' забе']ечити дотр!!!аяня вип1ог 1яструкц;1 з д]ловодства за
.(о''е'|.,!г рото-9! во!ъьо. !!.Р '"'!о,в.Ф !! ! во.о.а'1овр9!)ва!] ,.
об''лч|Р"с' |о!о]9^. !] !д!р]!'.. в1..в).'1 ов1^.ор
в +о:1 в ".!о.!!.. -.;... т""'3- !!'г'" : 

' 3.г '..'., !о!.,.|ово.
каб|нет м|н!с!!;в ук!а;]|и в;д !4 кв;тпя ]997 року ф ]4в' а такох
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]астосування кпасиф;катоРа звернеяь томадяя' затвеРлхено]'о !'ос!ановою
каб!нету м!я!стр1в укра]!и в1д 24 верссвя 2008 !оку м 858.

].-. пр" !Ри|Р"| р'' е.'!9 !г! ь' !.ву в ' !ово. ечь

у :}веРненяях. доводит|1 до в|до'|а фомадя! в письь1ов;й фор[!1 з посилаяв'\] на
н9'] чо.]в'в Р' ро'{'!|| .а у

1]оРядок його оскаР)!е]1ня
'.1. 1]оив р!"!ыо рово! и :.!'. )ъ. ььеь., !| .о!ь. шо

пор)!)ю ф1 .в\Р!|сьлчх !рог.-9Р. о.об.во ло...гь \ ! .Ё!!]"'!'
ь'!3|о|и 'г |!||,|} о '\ !оро!'}ю |в .!1 ро!в',{!|..о

звсР]1е]11!я!!'и !топ!ы1ян.
2'5. п]двищити персояшь!у в|1(!юв]лшья]сть за 9Фсх!!} Роботу з;

звсР!сн1!ями то^задян ]Резу]ьтат! вир1шеп1!я поРушеяих у я!х питавь.
]. Реко\1еядувати викоя(о|1а!1 с;льських, селищних рад:
3.] зд;йс1]ити а1!4!ог]чн; :;аходи.
'.- !... р.с.. |. :".р:е' г'' !!!!! !. _.'0.! ч1\

'е!!в !в !. р!к {'п".)! ' !и оо.)
..' !!9ор!,,! . пго Р.! 1 !;в ! !.ь ' а

зверяеня!\1и гроп1адян надати до за!!1ьяого в1дд1лу апа!ац Райо1!но'

2',1. вхити лсв|!кла!яих заход]в цодо упо})ялкуваявя роооти }

Р!йону вхи1и яев!дкладяих зцод;в !!|одо забезпсчсвня рс&1;зац;1
констицц!йн!х прав громадян на пис!!!ове звернення та осо6истий пРийом'
обов'язкове одср)ка|]яя о6фунтовано! в!дпов!д1' ]!сухил!но.о вихояаяв' норпп!

з1кону укра]ни "про зверяеяня гро|'4!яп".
5 зэгшь1]ом) в1цц;1ц а ]роц раио! 1о] ег{.'вно| !3.1!н строц1]

дср'(авяо1 адм!я;ст!ац;1 до 27. ]2'20]].
4. Рско[!енлуватикер!вяпкап1п!длр!смсгн. орган|зац!й

(гсР!ая в'о')|
5.1. щоь|;сяця проводити ап;л!з ] узагаапьвенвя п!та]]ь! !1о пору'!уються

у ]веРненнях 1тол.ад'н]особ]иво повторн!х; колектпвяих.
) ] ъо..п.чи !о| а -р.'

! Р. . )Рн4ч !; .то'0;л!\! |'а'!о.!! '' 0ер'у. в о' . !: !. ! !! !

органа\1 п1]сцевого самоврядуван!я з !!и!ань ро6оти ;з звсрнснлями Фомадяв.
5.з зд|йснюват! коятроль за орга!ьа)!1€ю роботи ъ звервевням!

ро\4 о ! в )! ров ! '!. 
о| а в! !!".\ о. |'о !но'

викоякомпх с!!ьських. селиш!'х рад.
)дд !''.Р.'о !!. !п. ообо!. !о|о '|о| 1Рру в о .!'.Р' !о.|'] '{

зверненяя\1и г!о\1адян олРи'|од]!1овагп !!ерез засоби масово; 1нфор}!ац!;

5.5' про викопа!ня даного роз!оряд'(е!!я 1н4юрпп1увати голову

р .о' !о_1 дер'к.в !о_1 ":".: .,,а.! .'Р...Ри!оо .оР|оо.!!о о.ара' га!! !.'
]\еРхавно| э'1ч]н ]страц|; до 10.0] 20|,1.
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6. сскто!у контолю апдрац Райояво1 де!жавво|
(!вановао.с.) ро1!оряджещ !олов1 районно| держш^о:
в1д?з.01.201з ш9 12 звли з коюролю ж таке' що викояшо.

7. контоль за в'конавяям роз!оряджен
апарату райояно| дер)кщяо; адм;п;с1рац!! ковця 1.{о.

голова Райо!по;деРявво?
в.в. лоБойчвнко

,"1


