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Про функltiонування ((ГарrI.iоi лlнlТ))

в },пl]авлlllнl у,сIIравах }1олодl та спорт)/

об,,rдерлtаlчiнiстрачiт

Вi:пов]дно до с,tатей 6, 25, .l1 Закону YKpaiHrt <Про лtiсцевi лерlкавнi
llllriTticTpauii>, cTaTTi 40 Конститl,чiТ Украiни, Закону Украitlи <<lIpo зверtlеttttя
I i)оi\IilдяIl)), пуttкту 9 cTaTTi 1 Указу ГIрезилента УкраТни вiд 07 лютого
2t)03 року Nч 109 <Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацii та
,.ll1]]] )вання нонсгtttluiйttого пр{lва Ila зверIlеllня ,to opt aHiB.lIcpKaBHoi влади
lll l,p] lll]iвrtiсuев.,tосаIIоRря_l)RJIIllя,.l\Iеlок)с,]вопсннлttсобхi_tних\\lоа]Jя
]воротного зв'язк},. надання iнфорллачiйних послуг, оператиl]IJого реагу,вання на
Irlсц,li проб,lеrllt rleItlKattlliB об,,rас,l,i, реаltiзапi'i конститучiйних прав гроNIадяII

звеl]Iiення та вдосконалеI{llя роботи зi lверненняшtи гроillа,llян!
l)оltl]оряд7iеltllя гttлови облдер;лtадшrirriс,грацii 07.02.2020 року Nч 59 <<Питання
сlр),ктури Во,цttllськоi обласl{оТ лер)ксRноТ ].,li\riHicrprllii',.. ) зв лзкY з кадровиl\1и
Ill]

зrtittап,lи:
1. Запровадити функцiонування в управлiннi

облдержадмiнiстрацii (далi

-

у справах молодi та спорту

управлiння) телефонного зв'язку з населенням

-

<Гаряча лiнiя>.
2. Затвердити Положення про фуttкltiоItуванtзя (Гарячоi лitlii> в
) IIравлlrirIl, що додасться.
3. С,rворити на о(}illiйноNlу сай,гi уrrрав]tiння у справах iчtоllодi та сп.,рlу
об,лдсржадллiнiстрацii засiб електронного зв'язку для повiдомлеtLtrя про ьlоrtlливi
, , ч tи ьuр5 ttltiйни\ dбо IlL,It'я ]:]них r кор5 tttti, K-r праьопор) шснь,
,1.:]ОБОВ'ЯЗУЮ провiдного консультанта вirдiлу с|iзичноТ к\.Irьт)ри.
. ,,l, \ l:,l пttl,to,ti 1пpltb.titt,rq ) (,прJпа\ ItU,lo.1i l:l ct ,.lpt5 об t.lep.tcll rvirricrplrtti1'
l}адилла Гундерича:
1)здiйспlовати оргаttiзацir"ttIе та загаJIыIе керiвrtиц,гво лроцесо\,I

.

кttiоtt)вання..l rря,rоi'лiнii'.. вупрrв,tiннi:
2) розплiстити оголошення про функчiоrrуваttttя <<l'арячоi лitIii> tta вебсllйтi управлiння у справах лlолодi та спорту обласttоi /tep}KaвIloT r,LпliHic rрзrti]'
,l
lL iltcPopr,IauiйHoMy стендi;
3) у;кивати заходiв цlо,,lо otlepal иI]ноI,о розг"IIядV зверI{еt]ь вiд гроrlадяlt.
lIr0 IIаJIходи,tи},tуть до управлiння через телес|rоtt (Гаряча Jliнjя)) ,r,a черсз засiб
с,цешроцtlого зв'язку для повiдолrлеtпtя про lto;K:rlrBi факти корl,пчiйних або
t l.в'язаItих з ttорупцiсtо rrравопорушень.

5. Вважати таким, що втратив чиннiсть наказ вiддiлу з питань фiзичноi
культ}?и та спорту облдержадмiнiстрацii вiд 03 липня 201'7 року No 240 <Про
tllvttKtlioHl,BaHHя (Гарячоi лiнii> у вiддiлi з питань фiзичноТ куjIьтури та спорту
облдсрiкадlr,tiнiстрацii>.
6. Коrrтроль за виконанняNI цього наказу пок,llасти на застуttника
}ll]ча",] ьника
литнянчина.
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