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орган!в дер2кавно1 влади та орган!в
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Ёа виконання 3акону }кра!ни ,,|!ро звернення щомадян", }казу
|[резидента 9кра!ни в!д 07 лтотого 2008 роч ]'|ч 109/2008 

',||ро 
пер:потергов1

заходи щодо забезпечення реал|зац|! та гаранц/в!!ння констицш|йного прав€} на
зверненн.,{ до орган|в дерл<авно| в.]1ади та орган|в м1сцевого самоврядування'',
в|дпов|дно до отатей 6, 25 3акону 9кра!ни к||ро м|сцев| дерясавн1 адм|н|сщац1}>
з меток) забезпечення неухильноп} виконання норм !{инного законодавства

9кра!ни про звернен|{я щомадян' реал1зац1| констицц1йних прав громадян на
звернен|1я та особистий прийом, обов'язкового одер)к!!ння общунтовано[
в!дпов1д[, вр:1хов}.|очи р1п.тення колеЁ! районно1 дерх<авно| ади1н!сщац![ та
пост!йно дйно! ком|с!! районно| дер:кавно! адм1н!отрац1! з питань розп1'{ду
звернень щомадян в}.д27 с1ння 2015 року:

1. 3асцпнич голови' кер!внич
адм|н|срац|1:

апарац районно{ дер>кавно|

1.1. 0ооблищ увац звертати на вир!пення питань' пору!пених у
колективних зверненнях, та пер!!]очерговий розгляд звернень' у яких
пору!пу|оться проблеми соц!ально незахищених верств населен1{'1 1 ос!б, як[
малоть особлив! зас'тги перед 9кра!ното, обов'язкове роз'яснення заявникам
порядку оскар)кення прийнятих р|лшень в!дпов!дно до чиннок) за1онодавства
!ща1ни.

|.2. 3абезпечити н:1пежну в]асмод!го державних орган!в влали та орган!в
м|сцевого с:1моврядук1ння з мето}о опеРативного | всеб1чного вир!тлення, в
мех(!х повнов:'кень' пит:1нь, з якими звеща|оться щомадяни на особистому
прийом1.

1.3. 8экити додаткових заход1в щодо вдосконалення роботи 1з

зверненнями щомадян, особливу увац щид|лити орган1зац1| систематичних
зусщ!ней з населенням як безпосередньо на м[сцях, так 1 нерез засоби маоово]
|нформац|?.
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2. }&р1вникам отрукг14:них п1дрозд|л1в районно| дерхавно{ адм[н!срац|!:
3'\' !становити особистий контроль за ходом розгляду звернень

щомадян' не допуокати наданн'{ неоднозначних, необщ1тттованих або неповн|о(
випов|дей на звернення щомадян |з порушенням терм1н[в, уотановлених
чинним законодавством укра]ъи' безп1дставно| передан! розгляду звернень
|нш:им органапл.

2.2. 3а6езлечиту дощим:1н}'я вимог !нструкц|! з д|ловодства за
зверненнями щомадян в орган{1х дер:кавно? влади 1 м|сцевого самоврядуван|{'1'
об'еднан:лях громадян, на п!дпри6мствах' в уотанов:|х' орган1зац1-ш<, незалежно
в1д форм влаоноот1' в засобах масово| 1нформац!!, яка затверджена постаново|о
(аб1нету й|н1сщ|в 9ща|ни в1д 14.04.1997 м 348.

2'3. |{роводити анал1з 1 узагальнення питань. що пору1ппу|оться у
зверненн'{х щомадян, особливо поыгорних 1 колекгивник' ви'|в.]|яти причини, що
!х породжулоть, вхсивати заход1в для розв'язання найб1льтп акцальних проблем.

3. Рекомендувати виконкомам с!льських. селишнго< рад:
3. | . 8жити аналог!чних заход!в.
3.2' (тан роботи |з зверненнями громадян розг'}ш1дати на зас|даннях

виконком|в дв|н1 на р[к _ за п|дсрлками роц та пер1]]ого п!вр!ння.
4. Рекомендувати кер|вникам п|дприемств' орган1зац1й та установ рйону

вжити нев[дкладних заход1в щодо забезпечення реал!зац|| констицц|йних прав
громадян на письмове звернення та оообистий прийом, обов'язкового
одер}кан|{'{ общунтовано| в]дпов|д1, не)типьного виконання норм 3акону
укра!ъи (пРо звернен|1я щомадян>.

5. 3агальному в|дд[лу аттарату районно! державно| адм!н|сщац1| ([ерман
Б.Ф.):

5.1. |{роводити анал!з !узага.л:ьнення питань, що пору!п)доться у
зверненнях щомад{н, особливо повгорних [ колекп.твних.

5.2' 3абезпечити надання методично[ та пракгичнот допомоги
отрукц/рним п1дрозд|лам районно! державно| адм|н|страц|! та виконавчим
органам м1сцевог0 оамоврядув!!нн'{ з питань роботи |з 3веРнен|'{ми громадян.

5.3 . 3д1йснховати контоль за орган!зац1сто роботи !з зверненнями
щомадян в сщукцрних п1дрозд|лах районнот дер:кавно| адм|н|сщац|!,
виконкомах с[льських, селищних рад.

5.4. {нформац|то про ро6оц районнот деря(авнот адм[н|отрац|! 1з

зверненнями щомадян оприл}одн!овати нерез засоби масово1 1нформац!! району'
6. 1(онроль за виконанням розпоРяд)кення покласти на кер!вника апарац

районно! дерхавно| ад'л1н1ощац|! 1(овцн 1.|Ф.

|1ерпппй заступник пш|ови
районно| дерясавно! адм!н|страц![ !о. к. вАР{(в'!нов


