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Про запровадження
((гарячоi)) телефонноi лiнiТ
в Головному управлiння статистики
у КиТвськiй областi

Вiдповiдно до Закону УкраТни кПро зверЕення громадян)), постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 24 червня 2009 року Ns 630 <Про затвердження
Методики оцiнювання рiвня органiзацii роботи iз зверненнями громадян в
органах виконавчоi влади) та вiдповiдно до Положення про Головне

управлiння статистики у КиiЪсъкiй областi (далi - Головне управлiння
статистики), затвердженого нак€вом ЩеРжавноi служби статистики УкраiЪи вiд
30.09"2015 М237, з метою забезпечення оперативного pearyBaнIul на зверненнrI
громадян

НАКАЗУЮ:
1. Запровадити та забезпечити функцiонування <гарячоi>> телефонноТ лiнii

Головного управлiння статистики (друга середа мiсяця з 150Ц до 170u години за
телефонним номером (044)4 82-26-5 6).

2. Затвердити Порядок роботи за зверненнrIми |ромадян, що надходять на
(гарячу) телефонну лiнiю Головного управлiння статистики, що додасться.

3. Управлiнню поширення iнформацii та комунiкацiй (Марчук Т.Ю.)
оприлюднити цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Головного управлiння
статистики.

4" Визнати таким, що втратив чиннiсть, накz}з Головного управлiння
статистики вiд 15"0З.20|7 N927 кПро запровадження <гарячоТ> телефонноi лiнiТ
в Головному управлiннi статистики у КиiЪськiй областi.

5. Контроль за виконанням нак€ву залишаю за собою.
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управлiння
статистики у КиiЪськiй областi

Nч "ijl'

порядок роботи за зверненнями громадянl Що падходять на (<гарячу)>

гол о в н о го уп ра в" Jill*HI# L:, киiвс ь Ki й обла cTi
1. Щей Порядок встановлюе rтроцедуру реестрацii та розгляду звернень

громадян, якi надходять на (гарячу> телефонну лiнiю при Головному
управлiннi статистики у КиiЪськiй областi (далi Головне управлiння
статистики) та якi вiдповiдають вимогам cTaTTi 5 Закону Украrни кПро
звернення |ромадян)"

2. <<гаряча> телефонна лiнiя Головного управлiння статистики працюс,
Тr{ОМiСЯЧНО У ДРУry СереДу мiсяця з 15Щ до 17Щ години за телефонним номером
(044) 482-26-56.

3. Органiзацiю <гарячоi> телефонноi лiнii забезпечуе сектор
документ€Llrьного забезпечення .

роз'яснити заявниковi вимоги Закону Украiъи <про звернення |ромадян);
пропонуЮть заявнИковi надати: iнформацiю про себе (прiзвище, iм'я, по

батьковi, мiсце народження |ромадянина), змiст зауваження, пропозицii, заяви
чи скарги, прохання чи вимоги та iншу iнформацiю, що мае суттеве значення
для вирiшення прийнятого питання;

повiдомити заявниковi поштову адресу Головного управлiння статистики
(пр" бажаннi заявника надiслати письмове звернення);

здiйснити запис до журнаJIУ прийомУ звернень, Що надiйшов за
(гарячою> телефонною лiнiсю.

5. Контроль за дотриманням законодавства про звернення |ромадян
здiйснюе вiддiл управлiння персон€шом та документЕuIьного забезпечення.

6. ЗверНеннЯ розглядаються i вирiшуються у TepMiH не бiльше, одного
мiсяця вiд дня ik надходження, а Ti, якi не потребують додаткового вивчення, -
невiдкладно, iLпе не пiзнiше п'ятнадцяти днiв вiд дня Iх отримання.
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