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Про заr,верlцження lHcT,pyKrriT
з дiловодства 1tа звер}Iеtlt|ямл,I
громilllян у вiluti.пi освi,r,и,
молодi та спOрту МиколаiЪськоТ
сiльськоТ paltll ()умського paiioHy

Вiдповiдно до cTaTTi l3 Закону Украiни "Про звернення громадян",
llclcTallclBи Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14 квiтня 1997 p.N 348 <<llpo
з?lтверджен}tя lrrструкцii з дiлсrводства :ta зверIlешнями грON,lадя}r в ОрГi}}{ах
ltepжaBHoi в.rlади i мiсце,вого самоl}ряJlуI}ання, об'еднаннях гр0l\,lаJ-trlн, Н3
пiдприсмствах, в ycTilIOBax. оргаrлi:lачiях лtезалежt,lсl вiд dltlpM влitсtltlстi, В
засобах масовоТ irr(lopMauiT>

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Iнструкшiю з дiловодства за зверненнями громадян у вiддiлi
освiти, молодi та спорту Миколаiвськоi сiльськоi, ради Сумського районУ, ЩО
дода€ться

(лшri - Iнструкчiя).

2. Вiддiлу освiти, молодi та спорту Миколаiвськоi сiльськоi ради неухильно
дотримуватися затвердженоi Iнструкuii та чинного законодавства при розглядi

звернень громадян,
3. Затвердити графiк особистого прийому началВника вiддiлу освiти, молодi та
спорту Миколаiвськоi сiльськоТ ради, що додасться.
4. Затвердити телефони гарячих лiНiй для звернень громадян до вiддiлу освiти,
молодi та спорту Миколаiвськоi сiльськоi ради.
3. Контроль за виконанням наказу з€lJIишаю за собою.

бryФ
Начальник вiддiлу освiти, молодi

W'.p

Н.С.Макше€ва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ вiддiлу освiти,
молодi та спорту
Миколаiвськоi сiльськоi ради
Сумського району
вiд 15.01.20l7 року }lb 03-ОД

IНСТРУКЦIЯ

З

ДiлОводства за зверненнями громадян у вiддiлi освiтио молодi та спорту
Миколаiвськоi сiльськоi рали Сумського району

l.

Щiловолство за lrропозицiями (зауваженнями), зzивами (кпопотаннями) i
Скаргами громадян у вiддiлi освiти, молодi та спорту Миколаiвськоi сiльськоi
ради Сумського району (далi * Вiддiл) ведеться окремо вiд iнших видiв
Дiловодства i покJIадасться на спецiа.гlьно призначених для цього посадових осiб
вiдповiдно до посадовоi, iнструкцii.
ПОРядОк веденнrI дiловодства за зверненнями громадян, якi мiстять вiдомостi,
ЩО становлять державну або iншу та€мницю, яка охороня€ться зilконом,
визнача€ться спецiальними нормативно-правовими актами.

ОСОбисту вiдповiдальнiсть за стан дiловодства за зверненнями громадян несе
начаJIьник Вiддiлу.

2.

пРОпозицii, 3аrIви i скарги, rцо надiйIIIJIи, повиннi прийматися та
uентРалiзовано рееструватися
надходження на ресстрацiйнодень
КОнТРОльних картах, придатних для оброблення персональними комп'ютерами
(додаток Jф t), або в журнаJIах (додаток Ns 2). Конверти (вирiзки з них)
зберiгаються разом з пропозицiсю, заявою, скаргою.

Yci

у

Облiк особистого прийому |ромадян
(додаток Nэ 3)

ix

ведеться

у

вiдповiдному журналi

ЖУрнальна форма ресстраuii, пропозицiй, заяв i скарг та облiку особистого
ПРиЙОму громадян допуска€ться в'органiзацiях з рiчним обсягом надходження
ДО 600 ПРОпоЗицiй, заяв та скарг i такою ж кiлькiстю звернень громадян на
особистому прийомi.

ПиСьмовi пропозицii, заяви

i

скарги, поданi на особистому прийомi, також
ПiДлягаЮть центра-гriзованiй реестрацii на ре€страцiйно-контрольних картках,
ПРиДаТних для оброблення персон€lльними комп'ютерами, або в журнzшах

(додаткиJфli2).

РееСтРаuiйно-контрольна картка, журнал ре€страцii пропозицiй, заяв i скарг,
ЖУРНzlл Облiку особистого приЙому громадян ведуться згiдно з вказiвками щодо
iх заповнення (додаток Nч 4)

f
l

Реестрачiйний iндекс пропозицii, заяви, скарги ставиться на нижньому полi
першого аркуша документа праворуч або на iншому вiльному вiд тексту мiсцi,
KpiM мiсчя, призначеного для пiдшивки.

Реестрачiйний iндекс скJIада€ться з початковоi лiтери прiзвища заявника та
порядкового номера пропозицii, заяви, скарги, що надiйшла, наприкJIад, Д-40l.
Ресстрачiйний iндекс може буги доповнений iншими позначеннями, що
забезпечують систематизацiю, пошук, аналiз i зберiгання пропозицiй, заяв i
скарг.

3. У

разi надходження повторних пропозицiй, заяв

i

скарг

iм

надаеться

черговий ре€страцiйний iндекс, а у вiдповiднiй графi реестрацiйно-контрольноi
картки, журналу зазнача€ться реестрацiйний iндекс першоi пропозицii, заяви,
скарги. На верхньому полi першого аркуша повторних пропозицiй, заяв i скарг

праворуч

i

на реестрацiйних формах робиться позначка "ПОВТОРНО"

пiдбирасться все попередн€

i

листування.

Пропозицii, заяви i скарги одного й того ж громадянина з одного i того ж
питаннJI, що надiсланi рiзним адресатам i надiйшли на розгляд до однiеi й Tiei ж
органiзачiТ (лублетнi), облiковуються за ре€страцiйним iндексом першоi
пропозицii, заяви i скарги з доданням порядкового номера, що проставля€ться
через дрiб, наприкJIад, Щ-40l/1, Д-40Il2, Д-40ll3,

4,

У разi

використання картковоi форми ресстрацii пропозицiй, заяв i скарг
кiлькiсть примiрникiв ресстрашiйно-контрольних карток визнача€ться числом
картотек, що ведлься.

5. У

разi коли про результати розгляду письмовоi, пропозицii, заяви, скарги

необхiдно повiдомити

iншу органiзацiю, yci примiрники

ре€страцiйнокон,трольних форм та перший аркуш контрольованого звернення позначаються
словом "КОНТРОЛЬ" або лiтерою "К".

Пропозицii, заяви i скарги, на якi д€tються попереднi вiдповiдi, з контролю не
знiмаються. Контроль завершу€ться тiльки пiсля прийнятгя рiшення i вжиття
заходiв щодо вирiшення пропозицii, заяви, скарги. Рiшення про зняття з
контроJrю пропозицiй, заяв i скарг приймають посадовi особи, якi прийняли
рiшення про контроль.

6. У разi коли за результатами розгляду

пропозицiй, заяв i скарг даються
письмовi та ycHi вiдповiдi робиться вiдповiдний запис у ре€страцiйноконтрольних формах та у документах справи на вiльному вiд тексту мiсцi
останнього аркуша (KpiM мiсця, призначеного для пiдшивки) або в окремiй
довiдцi.

Iндекс письмовоi вiдповiдi скJIадаеться з ре€страцiйного iндексу та номера
справи (за номенкJIатурою), до якоi пiдшива€ться пропозицiя, заяъа або скарга
р€}зом з документами щодо ix вирiшення.

'7. Посадовi особи, якi ведугь дiловодство за пропозицiями, заявами i скаргами,
щороку до l5 сiчня готують для керiвникiв органiзацiй матерizlJlи дllя аналiзу й
узагаJIьнення у формi аналjтичних довiдок. Анаrriтичнi довiдки поточного
характеру скJIадаються в Mipy потреби.

8.

Пропозицii, заяви i скарги громадян пiсля ix вирiшення з yciMa документами
щодо ix розглялу i вирiшення та примiрником ре€страцiйно-контрольноi
форми

мають бути повернутi посадовим особам,

якi ведуть

дiловодство

за
пропозицiями, заявами i скаргами, дJIя центра-гliзованого формування справи.
Формування i зберiгання справ у виконавцiв забороня€ться.

у

у

хронологiчному або алфавiтному
справах
.Щокументи розмiщуються
порядку. Кожна пропозицiя, заява, скарга з yciMa документами щодо ii розгляду
вирiшення становлять у справi самостiйну групу вмiщуються в м'яку
обкладинку (додаток Ns 5). У разi одержання повторноi пропозицii, заяви.,
скарги або появи додаткових документiв вони пiдшиваються до даноi групи
документiв.

i

i

Пiд час формування справ перевiряеться правильнiсть спрямування документiв
до справи, ix комплектнiсть. Невирiшенi пропозицii', заяви, скарги, а також
неправильно оформленi документи пiдшивати до справ забороня€ться.
Обкладинка справи оформлясться за встановленою формою (лолатокJ\ЪN 6) i
написом.

9.

Органiзацii зберiгають пропозицii, заяви
використаннrI ix в iнших цiлях.

i

скарги для надання довiдок

1

за

cxopoHHicTb документiв за пропозицiями, заявами i
скаргами покJIадаеться на начальника вiддiлу, посадових осiб вiдповiдно до ix

Вiдповiдальнiсть

функцiонalльних обов'язкi

в.

TepMiH зберiгання документiв

за

пропозицiями, заявами

i

скаргами

визнача€ться
номенкгIатурою
затвердженою .начальником
справ.
Встановлюеться п'ятирiчний TepMiH зберiгання пропозицiй, зilrlв i скарг та
документiв, пов'язаних з iх розглядом i вирiшенням.

l0.

Справи, що пiдлягають постiйному, о також тимчасовому (понад l0 poKiB)
зберiганню, передаються до архiвного пiдроздiлу вiддiлу через два роки пiсля
завершення дiловодства за ними, Справи, що пiдлягають тимчасовому
зберiганню (ло 10 poKiB включно), передаються до архiвного цiдроздiлу за
рiшенням начаJIьника вiддiлу .
Пiсля закiнчення встановлених TepMiHiB зберiгання документи за пропозицiями,
заявами i скаргами пiдлягають знищенню у порядку, встановленому Головним
архiвним управлiнням при Кабiнетi MiHicTpiB Украiни.
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Додаток

Ns 4

до Iнструкцii

вкАзIвки
щодо заповнення реестрацiйно-контрольно1
картки (РКК), журналу реестрацii пропозицiй,
заяв i скарг громадян i картки (журналу) облiку
особистого прийому громадян*
Реестрацiйно-контрольна картка
(Лицьовий бiк)
Елементи
Кореспондент

Адреса
Дата надходження
кореспонденцi}
Реестрацiйний

iндекс

звiдки

одержано

Дата надiслання

Iндекс документа
Попереднi
звернення
Короткий змlст
резолюцiя

Автор резолюцii
TepMiH виконання

Вiдмiтки:
"Контроль" або
rrKrr

вид документа

iндекси питання
пiдпитання
категорiя
(соцiалъний стан)

заявника
виконано за
Днiв
_
Код РКК (0203005)
Штамп "поВтоРно"

Пояснення до заловнення

Прiзвище, iм'я по батьковi автора, для
колективних листlв - запис ''колективний'' i
зазначаеться прiзвище одного з aBTopiB
Мlсце проживання або роботи, телефон заявника
Число, мiсяць, piк одержання
Початкова лiтера прj-звища автора (для
колективних листj-в, листiв без пiдпису вiдповiдНо "ко", "БП") та порядковий номер
кореспонденщii
назва органiзацii, що надiслала
кореспонденцiю
Число, мiсяць, piк надiслання листа
кореспонденту
Iндекс супровiдного листа органiзацi1, що
переслала пропозицiю, заяву, cкaprry
.Щати i реестрацiйнi iндекси попереднiх
звернень
СтислиЙ виклад пропозицir, заяви, скарги
Переноситься з документа або картки (журналу)
облiку особистого прийому громадян
посада, прiзвище та iнj-цiали
зазначаеться вiдповiдно до резолюцli або
TepMiHiB виконання, встановлених
законодавством
Робляться у правiЙ частинj_ лицьового боку РКК
вiдмiтка про контроль - у лiвiй частинi графи
- про контроль органiзацir, що переслала i
контролюе виконання, у правiй - про власний
контроль

пропозицiя (зауваження), заява (клопотання),
скарга; колектЙвна, без пlдпису; одержано
поштою, на особистому прийом1, передано
через уповновахену особу
заповнюються вiдповj-дно до форми
статистичного звiту про розгляд звернень
громадян в орпанiзацiях згlдно з перелiком
питань i пiдпитань, визначеним вiдповiдними
органiзацiями
данi про заявника (iнвалiд, ветеран вiйни,
.ветеран гjрацi, бататодigна ciM' я; робiтник,
службовець, пiдприемець, пенсiонер тощо)
зазначаеться Фактичний строк виконання
Зазначаеться у лiвому верхньому KyTi
лицьового боку картки за Украiнськила
класифiкатором управлlнсько1 документацii
Ставиться у прямокутнику лiворуч вiд вiдмiтки
про ко}rтроль пj-д час реестраui:- повторних
зtsернень

* У разi використання персОнальногО комп'ютера в дiловодствi
за пропозицiями, заявами i
скаргами громадян допускаеться
застосування реестрачiйно-контрольних карток та карток облiку
особистого прийомУ громадян, що мiстять Bci зазначен1 та iншi
необхiднi елементи, розмiщенi У послiдовностi, зручнi-й для
застосування персонального комп'ютера.

(Зворотний бiк)
Хj-д виконання

передачi на

.Щата

виконання
Виконавець

l
l
|

l
l

Записи про продовження TepMj-Hy,

попередню
вiдповiдь або

|

I

l

додатковi питання

Контрольнi
вiдмiтки
Перевiрено на
мiсцi
.Щата, 1ндекс,
виконання
Адресат

l
|

I

l
l

l
I

l
l

Результати

I

розгляду питань

Вирiшено

l
l
l
I

З

контролю

зняв

I

l
I

I

l

..., том
аркушiв

Справа
Фонд

l
l

...., опис
справа ....

I

l
l

Зазначаеться дата вручення документа
безпосередньо виконавцю
Прiзвище, iнiцiали та телефон безпосереднього
виконавця (графи заповнюються пiсля кожного

перемiщення документа)
Новий TepMiH, посада j- прiзвище керiвника,
який прийняв рiшення про його зtплlну,. адресат,
дата, iндекс, короткий змj_ст попередньоr
вiдповiдi або питання

Вiдмiтки про нагадування, стан виконання

тощо

перевj-рки, прiзвище та iнiцiали особи,
що здiйснювала перевiрку, наслiдки перевiрки

.Щата

та реестрацiйний iндекс документа, в
якому мiститься остаточне рiшення
Зазначаються Bci адресати, яким надiслано
документ з остаточним рiшенням
Короткий виклад прийнятих pj-meнb з ycix
порушених питань
Зазначаеться характер вiдповiдi на
пропозицiю, заяву, скаргу - позитивна або
негативна
Посада, прiзвище та iнiцiали керiвника або
iншоr посадово1 особи, яка прийняла рiшення

.Щата

про

зняття

з контролю

пропозицil

l

заяви|

скарги, та пlдпис вiдповiдального за контроль
Iндекс справи за номенклатурою, номер тому та
аркушiв (проставляються пj-сля прийняття
рj_шення)

Проставляються

apxiBy

пiсля передачi справи

до

Рекомендуеться застосовувати картки форматом
(148х210) та А6(]_05х148)'

А5

хffрнАJI

peecrt.paTlii rц)оповицiй, ваяв i скарг rт)омадян
Елементи

Графа

1

Графа

2

Графа

З

Пояснення до заповнення

|
l
|
l
|
|
l
|
|
|

Порядковий номер надаеться в порядку
надходження
Число, мiсяць, piK надходхення, початкова
лiтера прiзвища автора (для колективних
листiв, листiв без пiдпису - вlдповiдно ''КО'',
"Бп")
Прiзвище, iм'я, по батьковi, адреса
проживання чи мiсця роботи та данi про автора

(iнвалiд, ветеран ьiйни, ветеран працi,
багатодiтна сiм'я; робiтник, службовець,

Графа

4

rРафи

5,

Графа

6

Графа

7

Графа

8

5а

п1дприемець, пенсiонер тощо)
Найменування органiзацir, що надiслала
пропозицiю, заяву, скаргу, дата та 1ндекс
супровiдного листа, вiдмiтка про контроль
СтислиЙ виклад порушених питань (пj-дпитань)
та J-x iндекси, що проставляються у такому ж
порядку, як i при заловненн1 реестрацiйноконтрольноr картки
ОсновниЙ змiст та дата резолюцii; посада,
прiзвище та iнiцiали керiвника - автора
резолюцir, прj_звище виконавця, TepMiH
виконання (вказуеться вiдповiдно до резолюцii
або TepMlHiB, всtrановлених законодавством)
,щата, реестрацiйний iндекс i змiст документа,
в якому мj-ститься остаточне рlшення, та
прийнятi рiшення з ycix порушених питань i
виконавець, посада, прiзвище керiвника або
посадовоi особи| яка прийняла рiшення про

зняття з контролю
Заповнюеться пiсля прийняття рj_шення
справи"

* Реестрацiя пропозицiйl
заяв, скарг ведеться
порядку за початковою лiтерою прiзвища кореспондента

''.Що

в алфавiтному
.

кАрткА

(I0/рнА.п

)

облiку особистого прийому громадян
Елементи

Графа

Заповнюеться у картцi лри повторному
зверненнi громадян на особистий прийом, у
журналi - в порядку запису громадян на
особистий прийом

1

Графа 2
Графа з
Графа

4

Графи

5,

Графа 6

Графа

Аб

7

Пояснення до заповнення

5а

Число, мiсяць, piк приЙому
прiзвище, iнiцiали та посада керiвника або
iншоi посадовоi особи, що веде прийом
Заповнюеться аналогiчно графi З журналу
реестрацi1 пропозицiй, заяв i скарг громадян
Аналогlчно вiдповiдним графам хурналу
реестрацir пропозицiй, заяв i скарг громадян
Прiзвище та посада виконавця, змiст
доручення, TepMiH виконання; якщо заявнику
дано роз'яснення на особистому прийомi,
робиться запис ''Роз'яснено'', а при поданн1
громадянином письмовоi пропозицir | заяви,
скарги - запис ''Лист''
Прийнятi рiшення з порушених в усному
зверненнi питань; реестрацj-йний iндекс
документа, дата одержання вiдповiдi вiд
виконавця, в якj-й мj_ститься остаточне рiшення

Рекомендуеть ся застосовувати картки
форматом
(105х148) .

А5 (148х2lО)

Додаток

ФормА

обкладинки для пропозицiiо заяви та скарги

Вiддiл освiти, молодi та сцорту
МиколаiЬськоi сiльсько[ ради Сумського району
Пропозицiя, заява, скарга
(н

еобхi dне пi dкре слumt|

(аdреса)

Пiдлягае поверненню

Додаток N

lll

код держархiву
код органiзацiТ

|20ll

Спр. N
оп. N
Ф.N

з0

]-]l 5l
з20l

I

l
l

(найменувакня державного apxiBy

I

)

I

50l

I

I

I

I

I

l
l

(найменування органi зачii i cTpylс1, рного пiдроздi

з5

I

l
I

15l

СПРАВА"_ТОМN_
l

I

l
l

з20

I

I

l

70l

l

I

|

I

Il

I

l

l25ll
l
I

lll

I

ll
2аl
l

I

з0l

I

I

l
l
I

(лата

1

На

l

_

Зберiгати

l
I

(заголовок справи)

40l
I

ll

|Ф. N
|Оп. N
l

спр.

арryш

л,ч)

6

шs 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ вiддiлу освiти,
молодi та спорту
МиколаiвськоТ сiльськоi рали
Сумського району
вiд 15.0l .201.7 року Nч 03-ОД

Графiк особистого прийому

громадян у вiддiлу освiти, молодi та спорту
NI и колаi'вськоТ сiльськоТ ради
Посада
Макшеева Н.С.,
наччlльник вiддiлу освiти,
молодi та спорту
HiKiTeHKo о.В.,
головний спецiалiст
вiддiлу освiти, молодi
та спорту
Геращенко М.П.,
завiдувач методичним
кабiнетом вiддiлу освiти,
молодi та спортy

День прийому

пн

ср

пт

Години прийом\z
9.00-12.00

Мiсце прийому
Вiддiл освiти,
молодi та спору
миколаiвськоi

9.00_12.00

сiльськоi, ради,

9.00_12.00

м.Суми,
вул.Ярослава
Мудрого,6011

ЗАТВЕРД)I(ЕНО
Наказ вiддiлу освiти,
молодi та спорту
МиколаТвськоi сiльськоТ рали
Сумського району
вiд 15.0l .2017 року Nэ 03-ОД

Телефони гарячих лiнiй
для звернень громадян

Назва органiзацii
Вiддiл освiти, молодi та спорту
JVlиколаiвськоi сiльськоi ради

Урядова телефонна ".ip".ra

ni"lя

Телефон
а502823249
0674,171203
(0542) 66-33-'77 (безкоштовно для
жителiв м. Суми та Сумського району)
0-800-30 1 -50 1 (безкоштовно для
жителiв Сумськоi областi)
0-800-507-309

