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Ё{а виконання 3акону }кра!ни "|1ро звернення громадян", 9казу ||резидента
!ьра!ни в|д 07 ллотого 2008 року $ц 109/2008 "||ро пертлопергов! заходи :цодо
забезпечення реал1зац1! та гаранцвання констицц|йного права на звернення до
орган1в державно! влади та орган!в м!сцевого самоврядуванвя'', в|дпов1дно до
отатей 6, 39,25 3акону 9кра!ни "|1ро м|сцев1 державн! адм1н!страц1!"', з метото
забезпенення неухильного виконання норм законодавства про звернення громадян'
реал1зац|| констицт]1йних прав щомадян на звернення та особистий прийом,
обов'язкового одер)канн'{ обтрунтовано! в|дпов|д|, врахов),]очи р1|!ення колег|т

районно] державнот адм!н1страц|т в1д 30 липня 2015роч:
1. |!ертшому засцпнику го;1ови, заступнику голови' кер|вниц апарац

районно! державно! адм!н|страц|!:
1.1. 0собливу увац звертати на вир1тпення питань, пору1дених у

колективних зверненнях' та пер1донерговий розгляд звернень. у яких пору1]]уються
проблеми соц|ально незахищених верств населення | ос1б, як1 матоть особлив|
заслуги перед !кра!ното, обов'язкове роз'яснення заявникам порядч оскар)кення
прийнятих р|тпень в|дпов|дно до яинного законодавства укра1ъи'

1.2. 3абезпечити належну взаемод!то державних орган!в влади 'га орган1в
м|оцевого самоврядування з мето}о оперативного | всеб|чного вир!шення, в межах
повноват{ень' питань, з якими зверта!оться фомадяни на особистоплу прийом|.

|.3. Бжити додаткових з:|ход|в щодо вдосконапенн'1 роботи ;з зверненнями
громадян' особливу увац прид1лити орган1зац1| систематичних зустр|ней з
населент:ям як безпосередньо на м|сцях, так 1 иерез засоби масово! |нформац!}.

2. 1{ер|вникам струкц?них п1дрозд|л|в районно! дерх<авно! адм|н1страц||:
2.1. !становити особистий контроль за ходом розгляду звернень громадян,

не допускати надан1'{ неоднозначних' необ!рунтованих або неповних в|дпов|дей
на звернення щомадян |з поруптенням терм|н!в, , устаг{овлених чинним
.]аконодавством 9кра|ни. безп|лс гавно! перелан! ро]гляду ]вернень !ншим органам.

2'2' 3а6езленити дотриманн'{ вимог 1нструкц|! з д!ловодства за зверненнями
щомадян в органах державнот влади ! м|сцевого самоврядування' об'сднаннях
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щомадян, на п!дприемствах' в установах, орган1зац|ях'
власност!. в засобах масовот !нформац!}. яка затверлжена
\,[!н|стр!в !кра!ни в!д 14.04.1997 ]\! 348.

2.3. [1роволити анал|з ! узагальнення питань.
зверненнях томадян, особливо пов'|орних | колективних.

|олова районно! дерэкавпо!
адм!н|страц|1

_ 
!тезалежно в1д форм
постаново!о 1{аб!нец

що пору1пу!оться у
вияв]\яти причини, що

коРол!ок

!} породхс1тоть, вживати заход!в д'тя розв'язання найб|льтл акцальних проблем.
3. Рекомендувати виконкомам с|льських' селищних рад:
]. ! .Бжит и аналог!нншх заход!в.
].2' (тан роботи !з зверненнями громадян розглядати на зас!даннях

виконком!в дв|н! на р1к за п|дсумкамш рою/ та пергпого п!вр|тня.
4. Рекомендувати кер|вникам п1дприсмств, орган1зац|й та установ району

вжити нев|дкладних заход1в щодо забезпечення реал1зац|! констицц!йних прав
щомадян на письмове звернення та особистий прийом' обов'язкового
одержання обфунтованот в|дпов1д[, не}.хильного виконання норм 3акону
1{'кра!ни "[1ро зверненття щомадян''.

5. 3агальному в|дд|лу апарац районно1 дер>кавно| адм|н|страц|]
([ерман 8.Ф.):

5.1. |{роводити анал!з ! узагальнення питань. що пору1пу|оться у
зверненнях громадян. особливо ловгорних | колекгивних.

5'2' 3абезпечити надання методично| ':а лрак: инно| допомоги
структ}?ним п|дрозд1лам районнот державнот адм|н;сщац1т та виконавчим
органам м|сцевого самоврядування з питань роботи !з зверненнями громадян.

5'3. 3д|йснтовати контроль за орган!зац!сто роботи |з зверг{еннями
громадян в струкцрних п!дрозд|лах районнот дер;кавно| адм!н|страц||,
виконкомах с1льських' селищних рад'

6. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кення пок.]1асти на кер!вника апарац
районнот державно! адм1н1страц|! !{овцн |.10.


