
Управління освіти Шосткинської міської ради 

Комунальна організація (установа, заклад) 

“Шосткинський дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок)№29 “Колобок” 

 

НАКАЗ 

 

Від 11.01.2016 р.                                                                            № 10 (ОД) 

 

Про призначення відповідальної особи 

 щодо ведення діловодства за  

зверненнями громадян  

 

    Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян",  та 

з  урахуванням  вимог  наказу МНС України від 10.05.2006 року № 274 "Про 

організацію особистого   прийому    громадян  в закладах освіти   України" 

Відповідно до Постанови КМ України від 24.09.2008 № 858 «Про 

затвердження Класифікатора звернень громадян», з метою визначення змісту 

основних питань, що порушують громадяни та подальшого вдосконалення, 

практики особистого звернення громадян, забезпечення належних умов для 

реалізації конституційного права громадян на звернення, підвищення 

персональної відповідальності посадових і службових осіб за роботу зі 

зверненнями громадян в ДНЗ №29 та результати вирішення порушених у них 

питань.   

 

Н А К А З У Ю: 

 

1.Призначити відповідальним за опрацювання, систематизацію, аналіз та 

контроль щодо задоволення запитів на інформацію, вихователя-методиста 

Шендрик Л.В. на весь термін роботи в ДНЗ 

2.1. Шендрик Л.В., вихователю-методисту постійно вести облік звернень 

громадян та здійснювати контроль за розглядом скарг, заяв 

тощо.                                                           

2.2. Аналіз звернень громадян проводити відповідно до класифікації індексу 

основних питань.                                                                  

2.3. За потребою надавати аналіз та звіти згідно з встановленою 

класифікацією. 

2.4. Забезпечити дотримання вимог 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, у засобах масової інформації, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348, а також 

застосування Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.08 №858.                

2.5.Організувати роботу із доступом запитувачів до інформації та вести облік 

запитів та інформацію, які направляються до дошкільного закладу.  

2.6. Постійно вести облік документів, що знаходяться у володінні ДНЗ.          

2.7.Здійснювати прийом письмових звернень, клопотань,  враховуючи 

вимоги  до письмових звернень.     

2.8.Приймати відповідні рішення на основі результатів аналізу та 

узагальнення звернень.                                                                                         

3.    Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

  

Завідуюча ДНЗ № 29                                                             Т.О.  Чепкасова  

  

Ознайомлена:    

 

Шендрик Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


