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|1ро п1дсумки роботи !з звер|{еннями громадян щодо
виконання 3акону ){'кра!нп <41ро звер[ення
громадян) та }казу 11резидента ){'кра!'ни
вй 07.02.2008 ]т, 109/2008 <<|1ро перлшопергов! заходи
:цодо забезпечення реал1заш!| та гарантвання
конституш!йного права на звернення ло орган1в
дер:кавно| в.}|ади та орган1в м!сцевого
самоврядувацця>> за 2013 р!к

Ёа виконанття 3акону 9кра!ни ,,|1ро зверненття щомадян'', !казу ||резидента
9кра1ни в|д 07 лтотого 2008 року!ч{з 109/2008 ''|[ро пертпонергов1 заходи щодо
забезпечення реал|зац|! та гаранцвання констицц1йного права на звернення до
орган1в державно| влади та орган1в м|сцевого самоврядування'', в|дпов|дно до
статей 6, 39 3акону }кра!ни <|1ро м|сцев| дертсавн| адм|н|страц||>, з мето]о
забезпеченття не}1(ильного виконання норм законодавства про звернення щомадян'
реал1зац1! конституц1йних прав громадян на зверненн'{ та особистий прийом,
обов'язкового одержан|#1 обтрунтовано! в1длов|д|, врахову*они р|тпенття колег1]

рйонно| державно| адм|н1отрац|! та Ради по робот1 з кадрами районнот державнот
адм|н!отрац1| в|д 28 с1чня 2014 року:

1. 3аоцпникам голови, кер1внич апарац районно! дерх<авно! адпт|н|страц||:
1.1. 3апровадити у практику проведення роз'яснтовально! роботи серед

населент{'1 району' у тому ниол! нерез заооби маоово| |нформац1!, щодо
повнов01(ень орган1в дер:кавно] влади, лплях1в вир!тпення найб|льпт актуальних
питавь' що пор}.1пу]оться щомадянами у звернен1{'{х.

!.2. 3абе;печити ны1е)кну взасмод!ю лержавншх орган!в влали ':а орган!в
м|сцевого самоврядування з мето1о оперативного | всеб!чного вир!тлення в межах
повнова)кень питань, з якими зверта}отъся щомадяни на особистому тщийом1.

2. !{ачальникам структурних п|дрозд|л|в районно! дер;кавно! адм1н|сщац||:
2'1.3абезлелитуц дотри},{ання вимог 1нструкц1| з д!л6водства за зверненн'{ми

щомадян в органах дерхавно! влади ! м|сцевого самоврядування, об'еднаннях
щомадян' на п|дприемствах' в уставовах, орган!запйх, незац]ежно в!д форм
власност1, у засобах масово! 1нформац||, яка затверджена постаново]о 1{аб|нету
\41н|стр1в }кра!ни в1д 14.04.1997 .}1! 348.

2.2. Ёе допускати надання неоднозначних, необщунтованих або неповних
в!дпов]дей на зверненшт гроуад'{ н !з порузленгшм терм|н|в. установлен1т>(
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законодавством' безп1дставно! передач1 розгляду звернень ;н!!]им органам.
2.3. {!окварталу проводити анал|з ! узагальнення питань, що

пору1путоться у зверненн,1х щомадян' особливо повторних { колективних,
вияв!!яти причини' що тх породх'},]оть, вживати заход1в для розв'язан|{я
найб1льпл актуйьних проблем та надава.!и 1нформац|то до загального в!,:ц!лу
апарац районно| дер:кавно! адм|н!сщац1! до |0.04.2014 та 10.01.2014'

3. Рекомендувати виковкомам с!льських, селищн11х рад:
3. 1.3д1йснити аналог!нн| заходи.
3'2' (тан роботи 1з зверненнями щомадян розглядати на зас|даннях

виконком|в дв1н1 на р1к за п1дсцлками року та перьшого п{вр1ття.

.3.3. {нформац1то про робоц виконавчих ком!тет!в с1льоьких, селищних
рад !з зверненнями томадян надати до загального в|лл|л1 аларац районно|
державно| адм!н|сщац!! до 05 липня 201т4 роч.

4. Рекомендувати кер;вникам п|дприсмств, орган!зац|й та установ
району вжити нев1дкладних заход|в щодо забезпечення реал|зац|?
констицц1йнттх прав громадян на письмове звернен1б[ та особистий прийом,
обов'язкового одер>кання общунтовано| в!дпов|д!' неухильяого виконан|{'1 норм
3акону )/кра!ни <про звернення щомадян).

5.3агальному в|дд|лу апарату районно] державно] адм|н|страц!|
([ерман 8.Ф.):

5.1. 1|]ом1сятц проводити анал1з 1 узагальнення питанъ, що пору!]1у1отьоя у
звеРненню( ромадян. особливо повторн!{х ! колективнитх.

5'2' 3абезпечити наданн'1 метод:тчно| та практичнот допомоги
сщукцрним п!щ:озд|лам районнот дер)кавнот адм1н|страц|| та виконавчим
органам м|сцевого оамоврядув:1нн'{ з питань роботи 1з зверненн'1ми щомщян.

5.3 . 3д1йстттовати конщоль за орган|зац1е!о роботи |з зверненнями
щомадян в отрукц4)них п1дрозд|лах районнот державно! адм|н1страц|!,
виконкомах с1льських, оелищн|тх рад.

5.4. 1нформац|то про роботу районно| державно1 адм|н1страц1| |з
зверненнями щомадян оприл}одн}овати нерез м!сцев1 засоби маоово]
|нформац||.

5.5. ||ро виконання розпорядження |нформувати голову районно|
дер)кавнот адм|н1страц|т через сектор контрол|о апарату районно! державно!
адм|н1страц|| до 15 лттпня 2014 року.

6. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кення покл!съи на кер1вника агтарац
районно! державно| адм|н1страц|| 1{овцн 1.ю.

|олова районно!дер:кавно!
адм1н|страц!! в.в' лоБойчвнко


