
чугу|вськА РАионнА двв1{АвнА Адм|н1стРАц1я
хАРк|всько[ оБлАст|

Розпо Ряджшння

9уц!в
4.,

]\ь э/

|1ро створення робоно| групи щодо
г!роведення перев[рок 3д!иснення
виконкомами с1.лпьських та селищних
рад 

({угу1вського 
району делегованих

повнова?|(ень орган!в виконавчо|
влади з питання забезпечення вимог
3аконодавства в частин! розгляду
3вер!!ень громадян

Б!дпов|дно до 3акону 9кра?ни <|{ро 3вернення щомадян)>, до статей 6,
25, з9 3акону }кра|ни .|{ро м1сцев| дерх<авн1 адм|н|страц|]>, отатт| 20, п. б, н.

1 статт1 38, ч.2 статт| 76, 3акону !кра|ни .|1ро м|сцеве самоврядування в
}кра|н1>, !казу |{резидента 9кра|ни в|д 07.02.2008 ]\ъ |0912008 <|{ро
пер1шочергов| заходи щодо забезцечення реал|зац|| та гарантування
конституц|йного права на звернення до орган|в деря<авно! влад|4 та орган1в
м1сцевого самоврядування)' постанови 1{аб|нету 1м11н|стр|в !кра}ни
в|д 09.09.|999 ш9 339 <|{ро затвердх{ення |{орядку контрол}о за зд|йсненням
ор{'а}{ами м|сцевого самоврядуванн'т делегованих повнова)кень оргатт|в
виконавчо| влади)' з мето}о вир|тпення важливих проблем окремо| лтодини |

громади в ц1лому та проведення анал1зу 1 узагальнення питань, 1]\о

пору1шу}оться у зверненнях громадян та з'ясуваннто причин, як| породх{уоть
3вер1{ення щомадян до районно| дер)кавно] адм!н]страц||, орган|в м|сцевого
самоврядування' орган|в вищого р|вня та забезпечення неухильного виконання
норм 3аконодавства про звернення громадян, реал|зац|| конституц|йних г!рав
1ромадян на звернення та осо6истий прийом, обов'язкового одерх{ан}1я
общугттовано| в|дпов|д| :

1. €творити робону групу з проведення перев|рок зд|йснення
виконкомами с|льських та селищних рад 9уц?вського району делегованих
шовновах{ень орган|в виконавчо| влади з питання забезпечення вимог
законодавства в частин| розгляду звернень щомадян (дал1 _ робона щупа).

2. 3атверАити персон€!_пьний склад та щаф1к проведення перев|рок
(лолатоться).
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3. Робоч|й груп|:
3.1. |{ровести ттерев|рки зд|йснення виконкомами с|льських та селищних

рад 9угу|вського району делегованих повноважень орган|в виконавчо| влади з
питання забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень щомадян,
зд1йснення контрол1о за станом ц|е| роботи на п1дприемствах' в установах
та орган|зац|ях нез€ш1е)кно в|д форм власност| в|дпов|дно до затверд)кеного

щаф1ку.
3.2. ||роанал|зувати питання, якт пору1пу}оться у зверненнях щомадян' для

вх{иття в|дпов|дних заход|в щодо усунення г!ричин, як| породх(у}оть звернення'
а тако)!( недопущення випадк|в безп|дставно| в1дмови в задоволенн| законних
вимог заявник|в, прояв|в упередженост|, х€}г|атност| та формал|зму.

3.3. 3а ре3ультатами проведених перев|рок п!дготувати допов|дну записку
та 11адати голов| районно| дерх{авно| адм|н|сщац||.

4. 1(онщоль за виконанням розпоряд)кення пок.т1асти ъ{а кер|вника аларату

районтло| державно| адм|н|страц|| 1{овтун 1.}Ф.

| олова районно| дерясавно!
адм!н1страц!! в.в. лоБоичшнко



зАтввРджвно

Розпорядх{ення голови
районно| дер)кавно| адм! н!страц:1
/} а:аца;а /ф,д1" 37

склАд

9уц[вського району делегованих повнова)!(ень
з питання забезпечення вимог законодавства в
розгляду 3вернень громадян

ковтун
1несса }Фр||вна

гвРмАн
Б|ктор1я Флександр|вна

лит'овчвнко
Фксана Фанур|вна

тв11ьновА
Флена .1,к1вна

1оно1швв
!митро Анатол|йович

раионно1 дер}кавно1

щ

(ер1вник апарату районно!

робоно! групи щодо проведення перев!рок зд|йснення виконкош[ами
с[льських та селищних рад
орган1в виконавно[ влади

частин!

|олова робоно| групи

кер1вник апарату
адм|н|страц||

9лени робоно! групи:

нач€!]_|ьник загапьного в1дд1лу апарату

районно| дер)кавно] адм|н1сщац|!;

спец|ал|ст 1 категор|| заг€ш1ьного в|дд1лу
апарату районно| державно| адм|н|страц1|;

головний спец|ал|ст орган|зац|йного в]дд|лу
аларыц районно| дерх{авно? адм|н1страц||;

головний спец1ал|ст з }оридичних питань
в|дд1лу т(итлово-комун€}льного господарства

управл1ння розвитку |нфраструктури'

районно| дер)кавно| адм|н|сщац!|.

дер)[(авно| адм|н|страц|[ 1.по. ковтун



3АтввРджвно
Розпорядт{ення голови
районно| дер}кавно| адшт|н|страц1|

>&3/а,ау/хр 3/
.?

гРАФ1к
проведення перев!рок зд!йснення виконкомаР!и с!льських та
селищних Рад 9уц|вського району делегованих повнова)!(ень

орган!в виконавчо[ влади 3 питання забезпечення
вимог законодавства в частин1 розгляду 3вернень громадян

]\ъ

з|л
Ёазва с1льсько|, селищно1 ради !ата

1. [@рченк|вська с|льська рада 25.02.20|з
2. Базал1|вська с|льська рада 25'02.20\з

-). -|[еб'язька с1льськ а рада 25.02.20\з
4. €тарогнилицька с|льська рада 27.02.20|з
5. 1!1алин|вська с|льська рада 27.02.20\з
6. 1!1осьпан|вська с|льська рада 01.0з .20|3
7. [рак1вська с!льська рада 01.03 .20|з
8. Болохово-9рська с|льська рада 04.03.2011з

9. [ван|вська с|льськ а рада 04'03.20|з
10. 9каловська селиц{на р ада 05.03.201,з

11 (оробочкинська с1льська рада 05.03.20|з
12. 3арожненська с!льська рада 1 1.03 .20|з
\з. Беликобабчанська с|льська рада | 1.03.201з

14. Бведенська с1льська рада \2.0з.20|з
15. Бсхар1вська селищна рада |2.0з.20|з
\6. Ёовопокровська сели щна рада |з.0з.20|з
\7. €таропокровська с|льська рада |з.0з.20\з
18. 1{ам'яноярузька с1льська рада |з.0з.2о|з
\9. 1{очетоцька селищна рада 15.03.20|з

(ер!вник апарату районно-[
деря{авно| адм1н|страц!!

{/ч
|.}о. ковтун


