ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
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нАкАз
l2 чсрвня 2020 року
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Про функrliонування <Тслсфоtt1, ловiрtl>
в управлitIlti у справах пto,to.,ti тa сttсrргу
об"T дсрхtадлliнiстрацii
l]j.,ttroB],,tlttl ,Ilo с,Iitlей 6,25.4] Заксlн1, Украitlи <Про lчriсuевi дер;,rtавtti
а;lпliнiсr,рацii>. c,l,a,rтi ,10 КонстrtтуцiТ YKpaTrtrt, Закоttу УкраТни <tПро зверненгtя

гроNIадян)), пункц, 9 cTaTTi l Указ1, I lрезrtлеttта Украiни вiл 07 lKlToгo
2008 рок1, Л'л l09 <Про першочерговi зiiхолll tllojto забсзпечсння рса_,liзацi1' та
lJpJll.)BallIlя коtt;tиt5.]iй.,tt.,, llp.lb:r H.l lDсгрсння _lо optэttiB.]eprt;:rBtIoT п,t.i.tи
l:] opl :llliB \li\,llefi!)lU (J\l{l,]l\' ,.\ь.lнН}|,,. i \'сIоЮ с]пореllIlя llсобхi,lllи\ )\llll, ,l'
,]t]оротного ,зtз'язку. надання iнфоршrачiйlrих посл)/г) oI]epal1.1l]ного
рсагування ]{а
гострi проблеьrtl лrешкаrtujв об,,rастi. реа;tiзаrtii конститчцiйtлtlх прав гро]lадя]l

на звсрнсння ,га

вдосконаленIIя роботи

зi

зверн.,нняпrr.i ц]оN,Iадян,
розпоряджеltllя гсl,,lовl.t об,ц,,lерlttа.,1пl iнiс,грачiТ 01 .02.2020 року Nl 59 r<llитаttltя
cтp,\,Klуplr Во.ltинськоТ обласноi дер;rtавttоi адлrirliстраrtii>, у зв'язкl,з каilрови\I].1
зу jналl и

1. ЗаI ро Btr.,ttl,t rt функItitlгlування в управ,,rilttti
I

у спр!tвltх

}1l)Jll)

Li lit cll(llt )

об;дерlttадьriнiстрашiI (да"qi 1,прав;liltrtя) теле(lсlttн,llt,о зl]'язкy з насслсння\,I
кТелефон довiри>.
2, Затвердитrt llo,loiItel lr tя про фl,ttкrtiilнl,вання <Тс,,rсфону довiри,, в
1,1IpaB:tittrti. що лодас,[ься,
З, ЗОБОВ'ЯЗУrО провiдrtого коIIс,чльтаIlта Bi,,l,,ti",ry r]liзичноТ к_ч,,lы),пи.
спорту,та лло",tодi управлiлtttя ), спр;lвах \1оло,цi ,l,a спортl,об"пдер;кадrlitliстрзui1'
lЗадtlл,tа l'уttдерича:
1)злiйсltrоваr,и opl,atliзalliliHe та загаJtыlе ltерiвltицтвсl ]lpoItecoN!
r|l.r tb tti,,,,_r .l H ttч , lc lсil,пн\ _lовiри в \ правлilllli:
2) розмiстити оголошення про функцiонування <Телефону довiри) на
веб-сайr,i уttравltiння у справах rIо,цодi та ctrop,r,y обласноi' lt-p;t;aBttoi
u,,rt:,ti. 1r,r .il l:l illi1,op\I:]]liиlIort) ctctt ti:
3) у,;rtивати заход]в щодо опера,tивноl,о розгляду зверttеttL Bi;l t,роirlадян.
tцо Iадходи,гtI \I},l ь до 1llрав.littttя чсрсз ('I-слсфоII до]riри).
4, I]ва;,rtати l,аliи\,l. l]lo BrplTttB чиннiсть ttlкltз Bi.tIiпr з питань фiзичttоi
культурrr та спорl,),об'llдерlка,,1ьriнiсrрацiТ вiд 08 черRня 20l7 porty" Л'л 208 <Про
фl,tttiltiоttуваllltя <1-е,rсфоtl1, ,llовiри) y вiддi.цi з tlи,t,ань (liзrtчноi tt5llьL5ри t.l
cltop Iy обJlлерriа.цшli l ric,r,parliT>,
,

I

5. Контроль за викоIIа1IIlялl tlього наказу покJIасll.i на

заступIiикаt

ttачальника

чл
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ЗАТВЕРДЖЕНО

I

наказ начальника
управлiння у справах
молодi та спорту
облдержадмiнiстрацii
вiд l2.06.2020 р. "Nl 72

положЕнI]rI
про функцiонування <<Телефону довiри>
в управлitttri ), справi}х ivоrI(l.цi тa cIIop,ty tlб'Jtлср;каtviнiстрачii

l.

l,

,Т

J._rt._r,

lt,tti по, lо;I(сJIllя

слсфоlr roBip", в r пpllB,.itttti \ сгр]вJ\ r,o to.li tlt спор.r
<Тс.rlсфон дсlвiрrt>) запровад)](усться з N,Ie,I,olo
il iс,граrtii (,lalIi

rrбллержал пл t
]]]оротIlого з]J'rI]к),, lIадi:1]IIIя irttРорлlашiйtttlх j]oc;l\,|,] tll l cpa,l,tl вно го рсагування на

гос,L,рi проблепли хителiв областi. невiдкладного в)киття 1,1\o/]iB lцо,lо
прилинсIlня нспраlзоьriрних дiй. поrrовлеttrtя прав iсвобол I,ро]\lа,llян. lIоруIt]ених
BHac,liiloK не,,tо;(сржання вI]]\lог законодавства про зверIlеIIltя гроNlа,цяIi,
2.

I{e По_rlожеtlня рtlзроблсно вiдповiдво до зlttt,Ititl УкраТttи <Прil

звернення гроNIадян))r <l1po лliсuевi дерл;lLtlrti a,lrliHicTpauiT,., <Про vicueBe
са\lовряд),ваIIIIя в YKpпtri>, Указ1,,Прсзи,,{снта УttраiItи вiд 07,цltlтого 2008 рок1,
.\ч l09i2008 <Прtl псршочсрговi заходl.t щоло забезllечеrlня г(,lлiзаui]' тэ
,al:llll\8il..llя tcottclIttlttiйtt.,ttl прllRil ljll llп,г I.,HH}j 'lo ^nIJlliB _rcp:t:rBtto'i в.tl ttt
,la орl aHiB пtictLeBoro самовря](уl]ання)),

Ii, I ]сlря,,tок dl) rrKrliilttt,BiitttIя <Тс"псфоrtl, довiри>
I. Фl,нкцiонування <Tc,lc(ttlHy дtlвiрrtrl запровадж!,€ться та лрипиIIясться
наказом управлiння у справах молодi та спорту облдержадмiнiстрацii.

2. <'I'c"lctPoH лсlвiри> праlttос щодеII1lо, ttpilt вихiдtlих ,t,а свя,гкових :lнiв. з
понедi"цка по tieTBcp з 08.00:ro ]],00 голиrrи та з 14,00 до l7.15 i,оли]]и Ia 8
['ятIIицlо з 08.00 до lЗ.00 годцrtrt та з 14,00 .'р J6.00 години за Ho},1cpoNl:
(0зз2) 2_з4 1 ]2.

З.Оргаrriзачiйrrе забезrlечеttrtя l,а зага,цьне ltерiвнrtцтво процесо[,I
фупкцiоllуваtttlя <Телефоttл ловiрrt> з,tiйснюс провiдний конс1,1ьтзttт вiддiл1
фiзllчноi Kr,-rb,rrpl], ctlopl\ гl lto_rItl;{i 1,ttlэaB,rirtltrr }, cIlpaBax } о.l()дi I.t cIll,гl)
облдерrriалrritliстрацiТ, вiдповiдалыtrlй за робо,гу зi звернсння\lи гро]\{адян,

4. Ресс,t,раttiя la об.]Iiк звернень, що надходять в упр;tвлittllя ) c]lllalBJ\
,l,it сtttlрtl,об-л,цсрrrtаrrlirriстрачii через <'I'e:rct];orr1,,,toBipи>. здiйснtос:ться
NIojIo.,1i
п1]овiдлtиьt ](о]]сульта]lтоNl Bi;tлi:ry фiзичнtli куJьт),ри. слорl} llr \](,-loji
\-lr':l], I } ,, I'rl, rr \l,,,," Ii |:| (.I..lгl) Lrl; tcp: ;.trrtittic,plt..i',. t,',,tto,i,t.r tt,ttttrt ,:r
роботу зi звсl]нснrIяNlи гроNIадяll вiлIIоl]iiпlо,цо виl,tог lttcTpvKшii l,Liпt,во,]ствз за
звсрнсння\{ti гро\lа!яII в оргаlti:t\ дерz,.r lttoi вrади i rIJcшeBottl саi\lовряд},вагIлiя,
,,Б', -|l,,ll"я\ lгll\|.| |.l||. ,t.t пi tllp;,\]a,lr:|\. |(.\сlаllп8il\ i opt.ttti ,lrtLibl. c11 l!,,.]:H(\

вiд форr1
Кабiне

г1,

B-TacIIocTi, ), засобах уасовоТ iнфор},Iацii, затверл;,кеttоТ по(тцll0l]ок)
\1iH ic rpiB \'краiни tslд l4 кв]тня l997 року Nл З.}8.
2

5, lIачалыtик уttраttl,,tiння ,l,a заст),пrIIlк llача-rIыIика управrtiння .\ \lc,/KJ\
cBoc:'i колtгтс,l,сttцiТ до ttього по-,tо)IiсIlIIя. ,ItaIol ь ;1op},tIcHH,t праuiвllttк.trI

1,лрав-,littllя, ltoca/lloItиlll особапt о.lпасtlих liоNl\llа,lьllих )uli]rloB оltсрагивнс
yrtрав.ltiгtня якиllи з,цiйсrlttiс l,праB.litttlя. ,!t, llt)l]HoBaБct]b яких папе7I(ить
вирitлення IlоруIIIсних гроNlадяlIаN1Il через <Telte(loH довiри> пrrTartb, з лtетсrtо
вL]значення шлях]в лrох,-цивоi допоNlогl] l,ро\{а,r{янаNl та отриNlа1lIiя ilr(lopп,laIlil
шо ]п реа ,ьllп,о Rlll(.lll,iJjll! lll\lli,||ч,,|\ ,,, 'ir rпcnttcttttяrttt piu..,tt,,,
III. OcHoBHi завдаIIIlя фуrtкцiонування <Те"lrефону ловiри>

]. Осtttlвtlиrtи завда]lня\{и cP1,,ltltuiottl,Bat ttr я в 1,правлiттtti 1,справах пlо.ltlлi
та спорту об-l.лерittадшt il ticr pal liT <Tc'ltccPoHy довiри> с:
]) tll:1аtltrя itlфорrtаuirittих ] ,lc]]\| |гil\Il]jl{нзN]. яlii опllllllJ]l]ся в скjll1лнl.]х
,tiIlTTcBиx обставинах, IIlo с,lало приriицоIо зверl]ення чсрез <Телефоtr довiри> ло
,,ltp:rt. ' Hl \ .,llpJbi]\ \,o,1o ]i Iil jп!]рl) oi,1,1cг7iaJ,.tit,ic.plruii:
2) опсратrlвltий ро]I,.]lяjl IlopylllcHrlx гро]\] а,llя la\,t и llи,l,ань.
I

I\r, Kott

г1-1о;tь за

сРl,rtкцiоtt1 Bltltttяrl <Тс"rIсфоttу, лillliрtt>

провiлltиri ко Ltсу.]I b,l,aH,l, вiлдi"л1, фiзичlrоi Ky.rIb,lypи, споlrтl Tlt пlt,,,tодi
управ;ittttя )/ ctlpal]ilx лtо:lодi та спорту об.п;lерtкаlt]ujн]страцi'i здiйснrос
trtotli,1,oilиHI ефскIивносr,i фуtrrtчiоI11,ваIttIя < l'c.rte(toHy лtlвiрrtl, тз зBiT5c про
пговс lcH\ робо t1 зltс

t

1

п,,ttк\ llJ,IilлllllиýJ

Провi.лtIrtй коttсl,льтаt t,г Bi;t.li;ty
фiзичноi ку,ль,l,чри, спорт1, та ьrо,чодi
управлiння _v справах r,tолодi та спор l,y
обллерлtалм i t t iс,г1,1аttii

1

прlв,riння,

Вадиv Гу,нлерич

