
 

 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

                                   Н А К А З 
 

Зачепилівка 
 

03.01. 2018                                         № 04 
 

Про організацію роботи зі зверненнями  

громадян та графік прийому громадян 

у відділі освіти на 2018 рік 

 

 

 На виконання статті 22 Закону України «Про звернення громадян»  

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити графік прийому громадян начальником відділу на 2018 рік 

(додається). 

2. Доручити керівникам структурних підрозділів відділу та керівникам 

закладів освіти довести до відома колективи та батьківську громадськість 

графік прийому громадян начальником відділу у 2018 році. 

3. Призначити секретаря – друкарку відповідальною по веденню діловодства 

за зверненнями громадян у відділі відповідно до 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 14.04.1997р. № 

348 та Класифікатора звернень громадян, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 858. 

4. Завідувачу  районним методичним кабінетом: 

4.1 Щомісячно проводити детальний аналіз і узагальнення звернень 

громадян, особливо тих, що надійшли з органів влади вищого рівня. 

4.2 Забезпечити розгляд стану роботи з даного питання на апаратних нарадах,     

засіданнях колегії. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти                                                      О.М. Зеленський 
 

 

 

 

 



Додаток   

до наказу відділу освіти 

03.01.2018  № 04 

 

 

Організація роботи 

відділу освіти Зачепилівської районної державної адміністрації 

та графік прийому громадян 

на 2018 рік 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПИСЬМОВИХ ЗВЕРНЕНЬ 

 
Адреса для письмових звернень 

громадян: 

64401, Харківська обл., Зачепилівський р-й.,  

сел. Зачепилівка, вул. Паркова, 21 

Код: (05761) 

Телефон для довідок за 

зверненнями громадян: 

5-18-79, 5-24-68, 5-21-42 

Факс: 5-24-68 

E-mail: pr.zachepilovka@dniokh.gov.ua 

 

 

 

ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН 

 

№ 

п/п 

Посада 

керівника, 

його 

заступників з 

відповідних 

питань 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Дні та 

години 

прийому 

Місце прийому 

(адреса), контактний 

телефон 

1. Начальник 

відділу 

Зеленський 

Олександр 

Миколайович 

Щовівторка 

з 08.00 до 

12.00 

64401, Харківська обл., 

Зачепилівський р-н., 

сел. Зачепилівка,  

вул. Паркова, 21 

тел. 5-18-79 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


