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                                                                               НАКАЗ   

26.09.2019                                                                                        № 274-ОД 

 

Про стан роботи зі зверненнями  

громадян у І півріччі 2019 року 

 

Відповідно до наказу управління освіти і науки Сумської міської ради  

від 20.06.2019 № 469 «Про стан роботи зі зверненнями громадян у І півріччі 

2019 року», 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Роденко С.В., 

Бенькалович О.М., Штика Р.О., Друшляк А.М.: 

1.1. Опрацювати інформацію управління освіти і науки   

про стан роботи зі зверненнями громадян у І півріччі 2019 року. 

 1.2. Забезпечити створення необхідних умов для реалізації 

конституційного права  громадян на звернення, прийом з особистих питань та 

обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді згідно з вимогами чинного 

законодавства. оформити персональні журнали звернення громадян з вересня 

2019 року згідно вимог, вести прийом громадян згідно графіку, затвердженого 

директором закладу. Особливу увагу приділяти вирішенню питань, порушених 

у зверненнях  пільгових категорій громадян. 

 1.3. Взяти під особистий контроль результативність розгляду звернень 

громадян, вживати вичерпних заходів  щодо позитивного вирішення питань, 

порушених у зверненнях, не допускати фактів надання неповних, неточних 

відповідей.  

 1.4. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням з 

актуальних питань розвитку освіти міста, діяльності закладу, систематично. 

        1.5. Висвітлювати роботу зі зверненнями громадян  на офіційному сайті 

закладу, постійно. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                       О.С.Стайко 
                 Роденко                                                        Бенькалович  

                 Штика                                                          Друшляк 

 



НАКАЗ   
20.06.2019                                                                                        № 469 

 

Про стан роботи зі зверненнями  

громадян у І півріччі 2019 року 

 

Відповідно до рішення колегії управління освіти і науки Сумської міської 

ради  «Про стан роботи зі зверненнями громадян у І півріччі 2019 року» 

(протокол від 18.06.2019  № 2/2) , 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Інформацію заступника начальника  управління освіти і науки   

Дриги Т.В. про стан роботи зі зверненнями громадян у І півріччі 2019 року 

узяти до відома. 

  2. Дризі Т.В., заступнику начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради: 

 2.1. Протягом 2019 року продовжити вивчення стану роботи зі 

зверненнями громадян у закладах  освіти міста відповідно до річного плану 

роботи. 

 2.2. Щокварталу здійснювати статистичний аналіз звернень громадян, що 

надійшли до управління освіти і науки Сумської міської ради. 

 2.3. Щопівроку складати аналітичний звіт про роботу зі зверненнями 

громадян в управлінні освіти і науки Сумської міської ради. 

  3. Керівникам закладів освіти, підпорядкованих управлінню освіти і науки 

Сумської міської ради: 

 3.1. Забезпечити створення необхідних умов для реалізації 

конституційного права  громадян на звернення, прийом з особистих питань та 

обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді згідно з вимогами чинного 

законодавства. Особливу увагу приділяти вирішенню питань, порушених у 

зверненнях  пільгових категорій громадян. 

 3.2. Взяти під особистий контроль результативність розгляду звернень 

громадян, вживати вичерпних заходів  щодо позитивного вирішення питань, 

порушених у зверненнях, не допускати фактів надання неповних, неточних 

відповідей.  

 3.3. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням з 

актуальних питань розвитку освіти міста, діяльності закладу, систематично. 

3.4. Висвітлювати роботу зі зверненнями громадян  на офіційних сайтах, 

постійно. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Заступник голови колегії,  

в.о.начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради                                                    Т.В.Дрига 


