БОГОДУХIВСЬКА РАИОН НА ДЕРЖАВНА АДМ I HICT РАЦIЯ

XAPKIBCbкoi оБлАстI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Боголухiв

J{g'П/

Про роботу <Телефону довiри>
в раионнlи державнlи

адмlнlстрацll

Вiдповiдно до статей 6, 25, 41 Закону УкраТни ,,Про мiсцевi державнi

адмiнiстрацiТ>>, на виконання Закону УкраТни <<Про звернення громадян)), Указу

Президента УкраТни вiд 07 лютого 2008 року Ml09/2008 кПро першочерговi
заходи щодо забезпечення реалiзацiТ та гарантування конституцiйного права на
звернення до органiв державноТ влади та органiв мiсцевого самоврядування) та
з метою поширення зворотнього зв'язку з населенням з рiзних питань,
оперативного реагування на гострi проблеми членiв територiальних громад
району, вдосконалення роботи з повiдомленнями, що надходять ло районноТ
державноТ адмiнiстрачii' за <Телефоном довiри>>:
l. Забезпечити функчiонування в районнiй державнiй адмiнiстрацiт
телефонного зв'язку з населенням <<Телефон довiри>> шоденно у робочi лнi
з l3-00 до l5-00 годин за номером телефонаЗ-20-22.
2. Начальнику вiддiлу органiзацiйноТ роботи та документального
забезпечення апарату районноТ державноТ адмiнiстрашiТ Явтушенко Н.О.
здiйснити органiзацiйне забезпечення та загальне керiвництво роботою
<<Телефону довiри)).

З. Призначити особу, вiдповiдальну за роботу щодо прийняття, облiку,
реестрацiТ повiдомлень, шо надiйшли до районноТ державноi адмiнiстрашiТ за

кТелефоном довiри)), провiдного спецiалiста вiддiлу органiзацiйноI роботи та
документального забезпечення апарату районноТ державноТ адмiнiстрацiТ
Лобойко Д.В., якiй забезпечити:
З.l. Ресстрацiю (журнальна форма) та облiк ycix звернень, що надходять
пiд час проведення <<Телефону довiри>>, вiдповiдно до вимог lнструкцiТ з
дiловодства за зверненнями громадян в органах державноТ влади i мiсцевого

самоврядування, об'сднаннях громадян, н? пiдприсмствах, в установах,
органiзачiях неза_пежно вiд фор, власностi, в засобах масовоТ iнформацiТ,
затвердженоТ постановою Кабiнету N4iHicTpiB УкраТни вiд 14 квiтня l997 року

JYчЗ4В (iз змiнами).

3.2. Спiвпраuю районноТ державноТ адмiнiстраuiТ

зi

структурними
пiдроздiлами районноТ державноТ адмiнiстрачiТ, органiзацiями, пiдприсмствами
та установами з метою надання ефективноТ TepMiHoBoT допомоги громадянам,
якi звернулися за <<ТелесРоном довiри>> щодо вирi ення конкретних питань.
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3.3. Здiйснення внутрiшнього монiторингу ефективностi

роботи
<Телефону ловiри> та звiтування про його робоry головi районноi державноi
адмiнiстрацiТ по Mipi надходження звернень.
4. Керiвникам структурних пiдроздiлiв районноi державноТ адмiнiстрачiТ
вживати заходiв щодо оперативного розгляду повiдомлень, що надходять до
районноТ державноТ адмiнiстрачiТ за кТелефоном ловiри>.
5. Рекомендувати керiвникам органiв мiсцевого самоврядування району
вжити аналогiчних заходiв та розмlстити на стендах для iнформування
населення району оголошення про роботу кТелефону ловiри>.
6. Вiддiлу органiзацiйноi роботи та документального забезпечення
апараry районноi державноТ адмiнiстрачii (Явтушенко Н.О.) забезпечити

оприлюднення iнформаrriТ про роботу <Телефону довiри> на офiчiйному
веб-сайтi районноТ держаноТ адмiнiстрацiТ та у друкованих засобах масовоТ
iнформацiТ.

7, Визнати такими, що

районноi державноi адмiнiстрашii:

витратили чиннiсть, розпорядження голови

вiд 10

вересня 2013 року J\Ъ293 пПро робоry <<Телефону довiри> в
раионнlи державнlи адмlнlстрацll);
вiд 05 березня 2015 року JЮ82.,Про внесення змiн до розпорядження
голови районноТ державноТ адмiнiстрачiТ вiд l0 вересня 201З року Ns29З)).
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
засryпника голови районноТ державноТ адмi licTpauj.f Зирянову В.В.
Голова районноi
державноТ адмiнiстра uii

в.А.шАров

