
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
УПРАВЛIННЯ КУЛЬТУРИ

нАкАз
м. Суми Nр /J4.v|юа9. о9. 2019

Про внесення змiн до графiкiв
прийому громадян у 2019 роui

ВiдповiднО дО ЗаконУ УкраiнИ uПрО зверненнЯ громадян)), Указу
ПрезидеНта Украiни вiД 07 лютого 2008 року J\h 109/200В кПро першочерговi

заходи щодо забезпечення реалiзацiт та гарантування конституцiйного права

на звернення до органiв державноi влади та органiв мiсцевого

самовряДування)) з метоЮ своечасного i якiсного розгляду пропозицiй, заяв,

скарг, оперативного вирiшення порушених у них питань i вжиття конкретних

органiзацiйно-практичних заходiв, у зв'язку з кадровими змiнами

НАКАЗУIо:
1" Внести змiни до графiкiв прийому громадян з особистих питань

керiвниКами управлiннЯ купьтурИ СумськоТ обласноТ державноi адмiнiстраrriТ,

затверджених наказом управлiння культури Сумськоi обласноi державноТ

адмiнiстрацiТ вiД 02.01 .2019 J\'9 2-ОД, виклавшИ i'x В новiй релакшiТ

(лолаються).
2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв з питанъ культури раионних

державних адмiнiстрацiй, закладiв культури i мистецтв обласного

пiдпорядкування:, рекомендувати керiвникам структурних пiдроздiлiв з

IIитань культури виконавчих KoMiTeTiB мiських рад, об'сднаних
,гериторiальних громад довести до вiдома працiвникiв закладiв культури

графiкИ прийомУ громадян з особистих питань керiвниками управлiння,
3. Контроль за виконанням I{ього наказу покласти на заступ,ника

начальника управлiння начальника вiддiлу культурно-мистецькоТ

дiяльностi i навчальних закладiв управлiння культури Сумськот обласнот

державноi адмiнiс,граrriТ Грицаснко Р,В.
l
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