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РозпоРяджвння

1{ с'с;.ууу /!/г/у2цц'г !{угу|в .пъ ээ7

|1ро с'1ан роботи ;з
зверненняп!и гроп1адян у
9угу1вськ!й раионн|и
дер:кавн!й адпл1н1страц!| за |
пт!вр|н.:я 20!4 року

Ёа виконання 3акону !кра|тни "|1ро звернення гро['1алян'', !казу [[резидегтта
}1сра|ни в!д 07 'тотого 2008 року "\р 109/2008 "[1рс: пер;лонергов| |!\]1..1|] цо-]о
забезпе.теттня реал|затд1| та гарантуван11я конституш!т,!ного пРава на ]верненнят до
орган!в дер;'т<авно1 впади та ор:ан|в п:1ст1еволо са 1\] овр{д)'взння''' в]]1ттов|дт;о до
сгатей 6' 39, 25 3акону !кра!}ти "[1ро }1]сцев] дер;'кавн] адпт1н1страп|!"' з птстого
забезпечення неухильного ви1(онання нор}'1 законодавс1'ва |1ро звер11е11ня гро\'1ад'|н,

реал1заш|1 констицц!йних прав гро]\'!адя н 11а звер11е11|1я та особис:ий прийом,
обов'язкствого одер)кання обгр1 нтов::но! в!дпов1д|, врахов5 тонтт р|тпсння ко'тег]1

районно? лер;кавтто1 альт1н1страп|! в3д 22 пилня 201 4 року:
1. 3аступникам голови, кер|внику апара'т'у рат!онно| дерьшвпо! адпт!н1сг1-:ац1!'

;абса::ечи:и ']!.!е)!(н\ в{а{ мо !ю 1еръавних ,)1):.: :. в ''! г !.] ог ; ..в т:!сшсво о
с:1уовР'!_\ в1н'!! 1 \|е!ою опсг1!ивно]о ! вссб'чно:о в !\:!е !!' в \!е]!.'-\
!1ов11оважень |ти1ань, з яки\1и зверта}оться гро},1адяни ]1а особистому !]рийо]1!.

2. (ер1вгтикап,: стру;<турних п|лрозд!л1в районно| дс1эжавно':'::цм]п|стрлш|'[;
2' 1 . забезпечити дотриптання виптог 1нструкц|! з д|ловодства за звер1]е1ш1я},1и

гро[1адян в орг!]!1а\'дер:т<авно! влади | пт|сцевого с3]\1овр '1])'ван}]'], об'сд]!ат]!!ях
тро[1адя11' на п!дприс:мствах] в \с'!|1н0вз\. орган1 ;а:1!ях. незале7{1{о в1д фо1эпт
в:тасност1' у засобах птасово! |нфорптац|!' яка затверлжсна 11остановок) !(аб1ттету
\41н!стр1в !кра1ни в|д 14'04'1997 ф 343.

2.2. Бе допускати |]адання неод1{ознанних. ътеобгр1 ттто ватт:тх або нсповних
в| :пов|]еи на 3вергення .р!,\!;-!-яп . !!ор)ше ням ер\!; 'ь. 

).!.1{{ов.!ени\
законодавство]\'1' безп1дставно1 ;;ередан! розгляц_т звсрнень |нтлипт органам.

_]' Рекот:снлтва]и виконк.'\'а\| с]ль;ь.::х. сс']!шн!!\ р:1 :

3'1' 3д]йснити анапог].тн] заходи.
3.2. [тан роботи !з зверненнями громадян Розг.;1ядати на ззс]дзннях

вит<онт<оп'т|в дв1н1 на р|к :]а п|/(с) \| ь ап ! и ро к\' ! а !1 ерш1ог() п1в1':]чч;



3'3. 1гтфорьтац1то про робо':: 8ико11авчи\ ьотт]тет|в с!пьськг;х. сс.]1|'1щни\

р::: ', ;ьсрненнях'и !ро\'а !ян н. !' !/ '1о .4!.1ло!!о!!' в! :|.:х ::'|'\1|' п:|'|''н|''1

дер)1{ав]]от ад\.1!н!страц|! до 05 с!ння 2015 року:
4. Рет<оптендувати кер|вттикатт п]дпри€мс|ь. оргап1з.т:1|й та ус|анов

району в)1(ити нев|дкпадних затход]в щодо 3абезпе'1е1! ;я ре..т':1зоц1:'

конститу;1|й*;и х !!рав гро}'1а.|1ян на пись]\'1овс звер11е]:1!]я та особистий
прийстпт' сэбсэв'язт<ового одср;{(ан}1я обгРунтова]1от в!':тпов|д1. не\'хи-|1ь110г0

в!11(о11ання но1;пт 3ат<ону !кра'1ни <[1ро звернення гро\]а.11ян).

5.3ага-пьгтопту в1дд|-пу апарагу районпс:! ]:ср;ттавт:с:[ .т:гп:!н1с:1'атт|:'

([ерптан Б.0.):
5.1' що!1|сяця проводи]!1 ана"т!з ! 1загзльт:е: ::я 11и'тань' що

пору|пу!оться )':]вернення\ гро1\'|.т1:ян, особ;:ив,; !!ов]ор]]1!\ ! ьо,]:сктивних.

5.2.3д]т]стшоваги конт1]о,1ь |! оРг0!1]];1!1!г ю роп5от; |з звс1]нсння\1!]

гро[1|]дян в стр}1{тур11и\ :т1дрозд|лах рат.!онно| державно'! .:-тл;!:;!ст1'ат1|:.

в![ко11ко]\,1ах с]льськ|]х' сели1цн!])! р;]д та забезпет;зти нада1111я 1\!е!о'(ично]'та

т:ракти.тно| дополтот ;.т.

5 '3 ' 1гтфорш;ац!то про р<эботу ра1:'оннот
зверненнями гро\1адян оприл1однювати 11ерез

|нс|орпта;1!!.
6. 1{с:тттроль за виконанняп1 розпоряд]'ке}111я ]]ок]1аст1,1 ]1а кер| вни |(.1

аттарату районгто1 11ержавно! адпт: н; [!ков1'ун 1.1о'

пер!]!цй зас |'упник голови ра!'!о}|||о[
дер;кавно1 адпт|н!страц|1 вАРя(|] ! нов

дерхавно1 ад}11!11стра] 1!1 ]з

пт]сцев! :засоби масово[
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