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Про роботу iз зверненнями громадялI
в управлiннi у сгrравах молодi та спорту
об, r :eplt.a

rмi.iстрацiТ

Вiдловiдно
.
а lviн:сграuiТ,,

статей б,25,,+1 Закону Украiни <Про мiсцевi деlэlItавнi
cTaTri4,0 Консtиrуr.lii'УкраТttи. ЗaKott5 l Kp.iTH,r .,ПрО ]ЬСrJНеЧlLЯ
грох,Iадян), пункту 9 cTaTTi 1 Указу Президента Украiни вiд 07 лютого
2008 року Jtll 109 <Про перrпочерговi заходи щодо забезпечення
реалiзацiТ ra
гарантуБаншI конституцiйного права на звернеllня до органiв
дерIiавноj в-цадll
та органiв мiсцевого самоврядуваншD), з метою створення необхi!них
упrов л,rл
зворотного зв'язку, надання iнформацiйних послуг, оперативllоl.о
реагуваI-iнrl на
гострi цэоблемИ мешканцiВ областi, реалiза-цii констtlтуцiliпиХ ЦРаВ ГРОIt4аДЯ!l
на звернеl1ня та вдосконапення
роботи зi зверненняпrи громадян:
до_

tlAКАЗУЮ:
1. Призначtlти вiдповiдальниtчt за роботу iз звсрненrrял,tи громадян в
управлiннi у сцравах молодi та спорту облдеряtадмiнiстрацii про",дпо.о

ttоtlсультанта вiддiлу фiзичноТ культуриJ спорту та молодi
управлiння у
молодi та спорту облдеряtадмiнiстрацii Вадима Гундерича.
"upu"u"
2. Вадиtuу Гундеричу:
l)забезлечити виконання заходiв з органiзаllii вI,Iконання в областi Уttiзч
Президента УrtраiЪи вiд 07.02.2008 }гq 109/200S <Про першочерго"i за"одil
щодо забезпеченшя реалiзацii та гараIlтуваi{ня конституцiйttого права HLi
звернеr.{ня до органiв державноi влади та оргалIiв мiсцевого самоврrlлуБання>);
2)уживати невiдкладню< заходiв щодо реалiзацii r,оп"r*уцiй"r,* .,puo
гр_омадян на письмове звернешця та особистий прийом, обов'язкове
одержання
обгруriтоваIтоТ вiдповiдi, IIeyxl,IJ]bHe вI4конання lTopM Закоtlу УкраТни
<Про
звернення fромадян), упорядкування
зi
зверненнямlt
громадя]],
роботи
З) установити суворий itонтроль за дотри]\{анням TepMiHiB
розг:rяду заяв i
скарг громадян; розглядати koxteH факт допущеного зволiканtrя i в;лiивlтlr
l.tхолiв щодо недоп) шен ,я пор) шеFь:
4) регулярr+О розглядати стан
зверненнями гроIладян в
роботи
управлiннi у справах молодi та спорту об:rдерrltадмiнiстрацiт н1 aпapaTнrlx
нарадах при начальниковi/заступниltовi IIа.lальника
управлiння та засiд:tннях
tсолегiлi управлiння;

iз

3. Затвефити графiк прийому громадян з особистих питань
в управлiннi у
справах мололi та спорту облдеряtадмiн iстрацji
1додасться.1,
U".nuI" таким, що втратив чиннiсть, наказ вiддiлу з питань
__,,____О:
фiзичноТ
культури
та спорту облдертtадмiнiстрацii вiд 09 грудня 2019
М
48+
<Про
року
робоry iз зверненЕями громадян у вiлцiлi з п"танi фi.ичноi кулоrури Tu спорту
облдерх<адмiнiстрацii>.

5. Контроль

fiааIальника

начальник
Василь

за виконанням цього наказу покласги на зас,lупника
}zi,tйдя Литнянчина.
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Iгrlр ,ЩVIИТРИШИII

ЗАТВЕРДКЕНО
наказ управлiнrтя у справах
молодi та спорту
облдержадмiнiстрацii
вiд 09 червня 2020 року J\Ъ 67
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грАФIк

Е

упра

прийому громадян з особистпх питань
iHHi у справах молодi та спорту облдерrкадмiнiстрацii

Начальник управлiнн" у Йрав* мЙЙi
оОлдержадмi н iстрацii

*

спорту

ДМИТРИШИЕ

rгор Ярославович
Jilc lупни \ начальсика

перша, третя середа
мiqяця
з 9.00 год. до 13.00 год.

5лlэавлirlня llа|lаЛьНик

вiддiлу фiзичноi культури, спорту та молодi
управлiЕня у справах молодi та слорrу
обл лерrlса_:м i. icl ра uiT
лд{тшяшчх,tF{
Васлrль Володr,rптшровшч

перший, третiй четвер
мiсяця
з 9,00 год. до 1З.00 rод.

