виконАвчиЙ оргАн киiвськоi MICbKoi рАди
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громадян>, Указу

<Про першочерговi
Президента Украiни вiд 07 лютого 2008 року J'{o 109/20
заходи щодо забезпечення реалiзацii та гарантування конституцiйного права на
звернення до органiв державноi влади та органiв мiсцевого самоврядування)),
розпорядження виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) вiд 10 листопада 2014 року Ns 1З00 <Про органiзацiю
особистого прийому громадян у виконавчому органi Киiвськоi MicbKoi ради

(Киiвськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацii)>, з метою реалiзацii
конституцiйного права громадян на звернення та особистий прийом до

{епартаменту комунальноi власностi м. Кисва

НАКАЗУК):
1. Затвердити Порядок органiзацii та проведення особистого прийому
громадян у ,Ц,епартаментi комунальноi власностi м. Киева виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii),
що додаеться.

2. Першому заступнику, заступникам директора, начальникам управлiнь та
вiддiлiв Щепартаменту KoMyH€l,IbHoi власностi м. Киева виконавчого органу

КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) забезпечити
виконання порядку органiзачii та проведення особистого прийому громадян.
3. Наказ набирае чинностi з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням наказу заJlишаю за собою.
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громадян
органiзацii та проведенIlя особистого
викоIIавчого
у Щепартаментi комунально'i власностi м. Ки
органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)

1. Порядок органiзашii та проведення особистого прийому громадян у
.Щепартаментi комунальноi власностi м. Кисва виконавчого органу КиТвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацii) (далi - Порядок)
визначае ocHoBHi вимоги до органiзацiТ та проведення особистого прийому
громадян у Щепартаментi комунальноi власностi м. Кисва виконавчого органу

Киiвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoi державноi

адмiнiстрацii)

(далi -,Щепартамент).

2. ()собистий прийом у flепартаментi проводиться посадовими особами
вiдповiдно до Закону УкраrЪи <Про звернення громадян)>, Указу Президента

УкраТни вiд 07 лютого 2008 року.},1Ь 109/2008 <Про першочерговi заходи
щодо
забезпечення ремiзацii та гарантування конституцiйного права на звернення
до
органiв державноi влади та органiв мiсцевого самоврядування> згiдно графiку
особистого прийому, що затверджусться наказом директора
flепартаменту.

3. Вiддiл

контролю

flепартаменту гоryс

та зверI{ень контрольно-аналiтичного
управлiння
та пода€ директору !епартаменту проект наказу
про

