КРИВОРIЗЬКИЙ МIСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
29.12.2017

м. Кривий Рiг

No 315-р

,-

Про эатвердження Положен
ня про органiзацiю роботи з
телефонн ими эверненнями до
мкького голови та електрон
ними зверненнями

3 метою забезпечення реалгзацп конституш йного права громадян на
звернення; згiдно з вимогами ст. 40 Конституци Украши; керуючись Законами
Укратни «Про мiсцеве самоврядування в Украгн:», «Про звернення громадян»:
1. Затвердити Положения про органгзашю роботи з телефонними звер
неннями до мiського голови та електронними зверненнями (додаеться).
2. Керiвникам вiддiлiв, управлiнь, iнших виконавчих органiв мiсько'i ра
ди ознайомити працiвникiв зi змiстом Положення та забезпечити йога виконання.
3. Виконкомам районних у мiстi рад керуватися Положенням про органг
зацiю роботи з телефонними зверненнями до мiського голови та електронними
зверненнями.
4. Визнати таким, що втратило чинн.сть, розпорядження мiського голови
вiд 26.03.2014 №53-р «Про затвердження Положення про органiзаuiю роботи зi
зверненнями громадян, що иадходять на «прямий телефон» мiського голови, та
. .
..
електронними зверненнями у виконком: мгсько: ради».
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючу спра
вами виконкому мгсько) ради, координаuiю роботи - на управлiння по робот: зi
зверненнями громадян виконкому мгсько] ради.

Мiський голова

Ю.Вiлкул

ЗЛТВЕРДЖЕНО
Розпорядження млського голови
29.12.2017 №315-р

ПОЛОЖЕНИЯ
про органiзацiю роботи з телефонними зверненнями
до млського голови та електронними звер'!еннями

1. Загальн! положення
1.1. Органiзацiя розгляду телефонних звернень до мгського голови
(надалi - телефон! звернення) i електронних звернень, що надходять на адресу
.
.
..
.
.
мгського голови, секретаря мгсько: ради, заступникгв мгського голови та
керуючот справами виконкому мiсько'i ради, покладасться на управлiння по
робот: зi зверненнями громадян виконкому мгсько: ради (надалi - управлiння).
l .2. Органiзацiя розгляду електронних звернеиь, що надходять на адресу
.
.
.
.
.
..
вшдппв, управлгнь та гнших виконавчих органгв мгсько: ради, поклаласться на
..
.
.
1х кергвникгв.
l .3. Розгляд звернень у виконкомi мгсько] ради здгйснюстъся згiдно з
вимогами ст. 40 Конституцп У крагни, Законiв У крагни «Про мiсцеве
самоврядування в Украгн!», «Про звернення громадян» та Регламенту
виконавчого комiтету Криворгзьког мiсько'i ради.
'

2. Органкзашн роботи :1 телефонн ими зверненнями
2.1. Телефоннi звернення розглядаються в оперативному режимi.
2.2. Якщо пiд час телефоннот розмови зясовуетъся, що громадянин
.
.
. .
.
попередньо не звертався до вшповшного органу, спешалтст управлтння надас
розяснення, до якого органу м.сцсвого самоврядування 1и субскта
господарювання треба звернутися для вирiшення питання та зшйснюс
ресстрацгю в сдингй електроннiй базi звернень. У разi неможливостi вирiшити
питання оперативно, - оформпюс картку звернення, до якот зi слiв заявника
заносяться вiдомостi про нього: пргзвище, iм'я, по батьковi, адреса, мicue
роботи, питання, з яким вiн звертасться.
2.3. Телефоннi звернення розглядаються вiдповiдно до Закону Украгни
«Про звернення тромадян».
2.4. Картка звернення розгляпасться мiським головою, а в разi його
вiдсутностi, - посадовою особою, яка виконус його обовязки.
2.5. Спеuiалiстом управлiння картка звернення вiдповiдно до наданого
.
.
доручення передаеться на виконання зпдно з резолюшсю.
1

2
'

2.6. Виконавець склада€ вiдповiдь заявнику та виконкому мгсько; ради,
шо надаетъся до управпгння. У вшповш: на телефонне звернення фгксугтъся
факт зворотного зв'язку iз заявником або додасться документ, що пштверджус
виконання робiт з питань, порушених у зверненнi.
2.7. Контроль за якiстю розгляду телефонних звернень та наданою
виконавцями гнформашсю про вжитi заходи щодо виргшення порушених у
зверненнях питань зшйснюсться спецiалiстом управлiння шляхом проведення
телефонних опитувань заявникiв та перевiрок з виi'здом на мiсце.
2.8. Телефонне звернення знгмастъся з контролю пiсля вирiшення
.
.
.
зазначених у ньому питань згшно з резолюшгю мгського голови.

3. Органлзашя роботи з електронними зверненнями
3.1. Спецiалiсти управлгння отримують електроннт звернеиня, що
надходять на портал «Криворгзький ресурсний центр» та оф.цгйний веб-сайг
виконкому Криворгзькот мгсько? ради в мережi Iнтернет
на iм'я мiського
.,
голови, секретаря м.сько; ради, заступникiв мiського голови, керуючог
справами виконкому мгсько] ради, здгйснюютъ ресстрац.ю в сдингй електроингй
базi звернень та направляють 'ix виконавцям згiдно з наданими кергвниками
дорученнями.
3.2. Вiдповiдь заявнику склада€ вiддiл, управлiння, iнший виконавчий
орган мiсько'i ради, що розглядав звернення, та направляе електронною
поштою, за бажанням заявника - на паперовому носи,
3.3. Кергвники вiддiлiв, управл.нь, iнших виконавчих органiв м.ськог ради
забезпечують обсктивний i вчасний розгляд та виконання звернень,
приймають, у разi потреби, вiдповiднi рiшення.
3 .4. Порядок роботи зi зверненнями громадян, що надходятъ вiд
державно)' установи «Урядовий контактний центр» та контакт-центру «Гаряча
лiнiя голови облдержадм.нгстраци», визначастъся вiдповiдним розпорядженням
М!СЬКОГО ГОЛОВИ.

Керуюча справами виконкому

Т.Мала

