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Н А К А З                        

від 12.01.2018 року                                                                              №8 (од) 
 

 

Про підсумки роботи  

із зверненням громадян  

за 2017 рік   

 

 

    Відповідно до Закону України від 02.10.1996 №393/96-ВР «Про звернення 

громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», Указу 

Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи 

щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», 

«Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної 

влади і місцевого самоврядування, об׳єднаннях громадян, на підприємствах, 

в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової 

інформації», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

14.04.1997 №348, в КДНЗ №29  проведені підсумки. 

    Інформацію про час і місце прийому розміщено в інформаційному куточку 

закладу. Графік прийому громадян  дотримується. 

    З метою кращого  інформування громадян про організацію роботи зі 

зверненнями громадян на сайті дошкільного закладу розроблено розділ 

«Звернення громадян», який містить інформацію про нормативно-правові 

документи із зазначеного питання, графік прийому громадян завідувачем, 

зразок оформлення письмового звернення. 

     У 2017 році до адміністрації дошкільного закладу  надходили звернення 

громадян,  які стосувалися ремонту , наявності вакантних місць, матеріально-

технічного забезпечення, надання матеріальної лдопомоги, порушення прав 

вихованця закладу. Протягом 2017 року повторних звернень не було, що 

зумовлено згодою заявників з отриманою відповіддю на свої 

звернення.Колективних звернень за звітній період не надходило.  Письмових 

звернень та скарг до дошкільного навчального закладу не 

надходило.  Звернень  про морально-етичний клімат у колективі від 

співробітників не надходило. За результатами розгляду звернень громадян на 

всі питання надано роз'яснення чи питання вирішено позитивно. Позивачам 

надавались шляхи вирішення питань. Відмовлень у відповіді чи звернень, які 

не підлягають розгляду не було. 



    Адміністрація ДНЗ №29   вживає заходи  щодо недопущення надання 

неоднозначних, необґрунтованих відповідей, із порушенням установлених 

законодавством термінів, безпідставної передачі. 

           З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на 

звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої 

відповіді, неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення 

громадян, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Шендрик Л.В., вихователю-методисту, Прокопенко О.А., завгоспу, Нічик 

М.В., голові ПК: 

1) Виявляти та усувати причини скарг громадян, вирішувати питання про 

відповідальність осіб, з вини яких допущені порушення. 

2) Своєчасно вживати заходи щодо практичного розв’язання питань, 

порушених громадянами. 

3) Нести персональну відповідальність за розгляд звернень громадян та 

організацію їх особистого прийому. 

4) Забезпечити оптимальну організацію навчально-виховного процесу, не 

допускати створення в закладі ситуацій, які призводять до виникнення 

конфліктів серед працівників, батьків та вихованців.  

Забезпечити безумовне дотримання графіків особистого прийому громадян. 

2. У разі відсутності завідувача  особистий  прийом  громадян  проводить 

Шендрик Л.В., вихователь – методист,  на  якого покладено виконання його 

повноважень.                

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

  

 Завідувач дошкільного навчального закладу                    Т.О.Чепкасова 

 

З наказом ознайомлені: 

Шендрик Л.В. 

Прокопенко О.А. 

Нічик М.В. 
 


