
ГОЛОВА ЦЕНТРАЛЬНО-МIСЬКОI
Рхйоннот У MICTI РАДИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
19.05.2017 м.Кривий Рiг №~

г 1

Про органйзашю прийому громадян
у виконкомл районносу мicmiради

У зв 'язку з кадровими змiнами, що вiдбулись у виконкомi районнот у
мгсп ради, з метою забезпечення реалiзацi1 конституцiйного права громадян на
звернення, вiдповiдно до Закону Украгни «Про эвернення громадян», Указу
Президента Украши вiд 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочерговi заходи
щодо забезпечення реашзацл та гарантування конституцiйного права на. .. . .звернення до органгв державно: влади та оргашв мгсцевого самоврядування»,

1.Установити днi прийому громадян у виконкомi районнот у мiстi ради
щотижня:
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Дмитргева Л.А. - керуючий справами 110.00- 17.00 1. . вiвторок/
виконкому · : 1
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Логвiнов С.В
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Гонченко Н.А - заступник голови
районнот у мiстi ради
по виконавчiй роботi

10.00 - 17.00 п'ятниця
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2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв виконкому районнот у мiстi ради
брати участь у прийомi громадян щопонедiлка, у - години прийому громадян
головою районпог у мiстi ради, та здiйснювати особистий прийом громадян у
день прийому заступником голови районнот у мiстi ради, заступниками голови
районно:i у мiстi ради по виконавчiй роботi, керуючим справами виконкому,
вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв. ·

3.Загальному вiддiлу виконкому районног у мiстi ради (Шаповалова О.В):
3 .1 забезпечити належнi умови для проведения· особистого прийому

громадян, оперативну реестрац1ю звернень · та контроль за дотриманням
. . ..термгнгв 1х розгляду;

3 .2 з метою своечасного iнформування населения району про прийом
громадян керiвниками виконкому районног у мiстi ради копи розпорядження
надiслати до ТОВ «Дивобуд», Криворiзьких мiських електричних мереж ПАТ
«ДТЕК Днiпрообленерго», КПТМ «Криворiжтепломережа», районних
дiльниць ТОВ «Ciтicepвic - КР», КП «Сансервiс», ТОВ «Екоспецтранс», ТОВ
«Криворiжелектромонтаж», ПАТ «Криворiжгаз» та до управлiння по роботi зi
зверненнями громадян виконкому Криворiзько:i мгськог ради;

3 .3 оприлюднити розпорядження для загального ознайомлення на теле-
табло в Центрi падания послуг, офiцiйному веб-сайп виконкому районнот у

. . . .мтсп ради та на сдиному порташ електронних звернень громадян у мереж:

Iнтернет.
4. Рекомендувати суб'ектам господарювання, розташованим на територп

району, щотижня проводити прийом громадян, за мiсцем роботи, згiдно з
затвердженими графiками.

5. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови районнот
у мiстi ради вiд 05.01.2017 №1-р «Про органiзацiю прийому громадян у
виконко:мi районног у мiстi ради».

6. Контроль за виконан_ням розпорядження покласти на керуючото
справами виконкому Дмитрiеву Л.А., координацiю роботи - на загальний
вiддiл виконкому районнот у мiстi ради.

Голова районнту мicmiради

Згiдно з оригiналом:
Завiдувача загального
В1ДД1ЛУ ВИКОНКОМУ

23.05.2017

С.Неженцев

О.Шаповалова


