
                                                                      

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОГО  РАЙОНУ  

ЗАПОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  

І-ІІІ СТУПЕНІВ № 81 

Запорізької міської ради  Запорізької області 
вул. Істоміна, 18,  м. Запоріжжя,  69089, тел.: (061)223-62-88, E-mail:znz81@ya.ua  Код ЄДРПОУ 20517515 

 

                                                         НАКАЗ 

 19.12.2016                                          № 354 

Про організацію роботи 

зі зверненнями громадян  у 2017 році 

 

      Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» зі змінами, та з метою 

удосконалення  порядку та підвищення  ефективності проведення  розгляду основних 

питань, що порушують громадяни 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про порядок розгляду звернень, отриманих засобами 

телефонного зв’язку, у запорізької  загальноосвітньої школі І-ІІІ ст. № 81 (додаток 1) 

2. Здійснювати ведення діловодства за зверненнями громадян відповідно до 

нормативних вимог, Положення про розгляд письмових звернень та Положення про 

особистий прийом (затверджено   31.08.2012 № 228) 

   3.  Затвердити  графік особистого прийому громадян  директором школи    (додаток 2). 

4. Покласти на Боровик Н.В. обов’язки відповідальної особи за організацію діловодства 

за зверненнями громадян, відповідно до Інструкції з діловодства від 14 квітня 1997 р. 

№ 348 (зі змінами і доповненнями) та доручити Боровик Н.В. організацію особистого 

прийому керівника, ведення журналу прийому та здійснення контролю за 

виконанням доручень. 

    5. Доручити Іщенко Л.К., заступнику директора з НВР, організацію роботи по   розгляду 

звернень громадян в ЗОШ № 81, забезпечення роботи «телефону довіри» (223-62-87). 

     6.  Боровик Н.В., секретарю- діловоду здійснити оновлення інформації на  

інформаційному стенді школи  до 29.12.2016 

       7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи                                                                                 Р.М. Крук 

 

Ознайомлені:                                                                                          Л.К.Іщенко 

 

                                                                                                                 Н.В. Боровик 

                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                              



                                                                                                Додаток 1 

                                                                                                 до наказу ЗОШ № 81 

                                                                                                 від 19.12.2016 № 354 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про порядок розгляду звернень  громадян, 

отриманих за допомогою  засобів телефонного зв’язку, 

у  запорізької загальноосвітньої школі І-ІІІ ст. № 81 

 

1. Для   прийняття  усних звернень  громадян, отриманих засобами  телефонного 

зв’язку, визначається   телефон  «гарячої лінії»  навчального закладу та відповідальна 

особа.   

2. Усне звернення, отримане засобами телефонного зв’язку, реєструється та  

записується працівником,  який отримав звернення,  в журналі реєстрації «Усні звернення, 

які надійшли в телефонному режимі». 

3. При надходженні усного звернення має бути озвучено прізвище, ім’я, по – 

батькові,  місце проживання громадянина, суть порушеного питання, зауваження, 

пропозиції, заяви, скарги, прохання, вимоги, тощо. Також мають бути озвучені засоби 

зв’язку із заявником, якими він бажає отримати відповідь.  

4. Звернення, яке надходить  без дотримання вимог п. 3 даного Положення, не 

розглядається та не реєструється,  про що повідомляється заявнику  під час розмови.  

5.  Розгляд  усного звернення, отриманого засобами телефонного зв’язку, 

здійснюється  з урахуванням термінів  розгляду звернень громадян  згідно з чинним 

законодавством безпосередніми виконавцями  відповідно до резолюцій  директора 

навчального закладу. 

6. За бажанням заявника  йому може бути надана письмова відповідь  на звернення, 

направлена способом, який повідомив заявник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Додаток 

до наказу  ЗОШ  № 81 

                   від  19.12.2016 № 354  

 

                                                         ГРАФІК 

 

особистого прийому громадян директором  Запорізької  загальноосвітньої школи  І-ІІІ 

ступенів № 81 Запорізької  міської ради  Запорізької  області на 2017 рік 

 

Крук Раїса Миколаївна, директор школи 

 

Щотижнево:      Понеділок     10.00 – 12.00 

  

 

 


