
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЕСХАРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 

НОВОПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

від 04.01.2022 Есхар № 6

Про роботу зі зверненнями громадян 
у 2021 році, завдання на 2022 рік та 
затвердження графіку прийому 
громадян

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу 

Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», із 

метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення те 

особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, 

неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян та 

керуючись ст.6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

н а к а з у ю :

1.Затвердити графік прийому громадян директором КЗ «Есхарівський 

ліцей» Т.Гришановою на 2022 рік (графік додається).

2.Призначити відповідальною за дотримання вимог 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 14.04.1997 № 348 (зі 

змінами й доповненнями, внесеними Постановами Кабінету Міністрів України 

від 08.12.2009 № 1338, від 02.11.2011 № 1126, від 21.02.2018 № 94), а також 

застосування Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою



Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 секретаря-друкарку ліцею 

Ю.Волокітіну.

3.Дотримуватися графіку особистого прийому громадян.

Протягом 2022 року

4.Розглядати на нарадах при директорові питання роботи зі зверненнями 

громадян. Щоквартально

5.Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків по всіх аспекта 

освітнього процесу.

б.Секретарю-друкарці Ю.Волокітіній довести наказ до відома працівників 

ліцею .

Постійно

До 05.01.2022

7.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ліцею Тетяна ГРИШАНОВА

Ю.Волокітіна



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом по ліцею 
від 04.01.2021 № 6

Графік особистого прийому громадян директором 
КЗ «Есхарівський ліцей» 

в 2022 році

Адреса для письмових звернень громадян: Харківська область. Чугуївський 
район, смт Есхар, вул. Молодіжна. 4.
Телефон для довідок за зверненнями громадян: 30-3-74 
E-mail: eskharschool@ukr.net

№
з/п

Посада керівника Прізвище,
ім’я

Дні та 
години 

прийому

Місце прийому 
(адреса), 

контактний телефон
1. Директор КЗ 

«Есхарівський 
ліцей»

Гришанова
Тетяна

понеділок,
четвер

8.00-14.00

Кабінет директора 
КЗ «Есхарівський 

ліцей» 
30-3-74

mailto:eskharschool@ukr.net

