
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
«СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ

ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»

Н А К А З

« Р ^у>____ _______ 201 м. Суми № 43

Про утворення постійно діючої 
комісії з питань розгляду звернень 
громадян КЗ СОР «Сумський обласний 
клінічний госпіталь ветеранів війни»

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу 
Президента України від 07.02.2008 р. № 100 «Про першочергові заходи 
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення 
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та на 
виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації 
від 15.07.2008 р. № 488 «Про обласну постійно діючу комісію з питань 
розгляду звернень громадян», з метою сприяння громадянам у вирішенні 
найбільш складних особистих питань, підвищення ефективності роботи зі 
зверненнями громадян та посилення відповідальності за результативність 
роботи зі зверненнями громадян

НАКАЗУЮ:

1 .Утворити постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян 
КЗ СОР «Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» та 
затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань 
розгляду звернень громадян КЗ СОР «Сумський обласний клінічний госпіталь 
ветеранів війни» (додаток 2).

3. Діловоду Галайко Ю.Т. ознайомити членів постійно діючої комісії з 
питань розгляду звернень громадян з цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник І.І.Савенко

ч



Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Сумського обласного 
клінічного госпіталю ветеранів війни 
« р//»  А /  2018 №  /З

Склад
постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян 

Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський обласний 
клінічний госпіталь ветеранів війни»

Савенко Інесса Іванівна -  начальник Комунального закладу Сумської 
обласної ради «Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни», 
голова комісії,

Скоробагата Тетяна Євгенівна -  заступник начальника госпіталю 
з медичної частини, заступник голови комісії,

Стойко Михайло Миколайович -  заступник начальника госпіталю 
з загальних питань, заступник голови комісії,

Сухоставець Ольга Сергіївна -  завідувач поліклінічним
відділенням, секретар комісії,

Корольчук Софія Дмитрівна -  завідувач відділенням 
анестезіології та інтенсивної терапії,

Собчишин Надія Петрівна -  завідувач кардіологічним 
відділенням,

Кисляков Валерій Павлович -  завідувач хірургічним відділенням,
Старків Олена Іванівна -  завідувач терапевтичним відділенням,
Греченкова Вікторія Андріївна -  завідувач неврологічним 

відділенням,
Лях Людмила Валентинівна -  завідувач фізіотерапевтичним 

відділенням,
Яценко Олена Володимирівна -  юрисконсульт.



Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Сумського обласного
клінічного госпіталю ветеранів війни
« Р4 » / / 2 0 1 8  №_/?__

Положення
про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян 

управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації

1. Загальні положення

Постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян (далі -  
комісія) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою забезпечення 
об’єктивного і всебічного розгляду звернень громадян та вдосконалення роботи 
зі зверненнями громадян.

Комісія сприяє організації виконання органами виконавчої влади області 
вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109 «Про 
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування».

У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами 
Верховної Ради України, розпорядженнями голови обласної державної 
адміністрації, наказами Міністерства охорони здоров’я України, управління 
охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації та цим 
Положенням.

2.3авдання комісії

З метою сприяння громадянам у вирішенні за місцем їх проживання 
питань, з якими вони звертаються до органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, закладів та установ охорони здоров’я області 
комісія вживає заходів щодо:

забезпечення розгляду звернень громадян, у яких порушуються питання, 
що є найбільш характерними та проблемними для населення області, 
потребують втручання і впливу на рівні керівництва госпіталю, на дії чи 
бездіяльність керівників структурних підрозділів;

недопущення надання неоднозначних, необгрунтованих або неповних 
відповідей на звернення громадян, із порушенням термінів, установлених 
законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень громадян іншим 
органам;

викоренення практики визнання заяв чи скарг необгрунтованими без 
роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень;



створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи 
скарг, надання можливості знайомитись з матеріалами перевірок відповідних 
звернень;

приділення особливої уваги вирішенню проблем, з якими звертаються 
ветерани війни, інваліди, 'громадяни, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, учасники антитерористичної операції;

сприяння підвищенню ефективності роботи із зверненнями громадян у 
закладі, ураховуючи необхідність об’єктивного, всебічного і вчасного розгляду 
звернень громадян;

аналіз випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог 
заявників, з’ясування причин, що породжують повторні звернення громадян;

вивчення проблем, порушених у зверненнях, що надійшли від органів 
влади вищого рівня, або таких, які тривалий час знаходяться на контролі, 
сприяння щодо їх вирішення;

аналіз виконання актів законодавства щодо роботи із зверненнями 
громадян у закладі;

надання пропозицій щодо вдосконалення роботи зі зверненнями 
громадян.

3. Права комісії

Основними правами комісії є:
отримання в установленому законодавством порядку інформації та 

матеріалів, необхідних для виконання покладених на неї завдань;
залучення до своєї діяльності в установленому чинним законодавством 

порядку відповідальних працівників з інших лікувально-профілактичних 
закладів (за погодженням з їх керівництвом), у тому числі головних, обласних 
та інших спеціалістів, а також окремих фахівців інших відомств та служб, 
медичного інституту (за згодою);

використання на своїх засіданнях інформації від лікувально- 
профілактичних закладів, місцевих органів виконавчої влади, територіальних 
представництв центральних, спеціально уповноважених органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів з питань, віднесених 
до її компетенції.

4. Порядок організації роботи комісії

Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та 
членів комісії, які діють на громадських засадах. Голова, його заступники, 
секретар та члени комісії працюють на громадських засадах і діють у межах 
своїх повноважень за посадами.

Кількісний та персональний склад комісії затверджується наказом 
начальника Сумського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни.

Робота комісії здійснюється за дорученням голови комісії у формі 
засідань, що проводяться за потребою. Рішення приймається у вигляді



доручень, пропозицій та рекомендацій, більшістю голосів членів комісії, 
присутніх на засіданні, та оформляються протокольно за підписом голови та 
секретаря комісії.

Організаційною формою роботи комісії є засідання, Засідання комісії 
скликає та проводить голова комісії, а в разі його відсутності -  заступник 
голови комісії.

Порядок денний засідання визначає голова комісії або за його 
дорученням заступник голови комісії.

Рішення комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для 
виконання закладами та установами охорони здоров’я області.

Підготовку матеріалів, що вносяться на розгляд засідань комісії, та 
порядок їх проведення здійснює секретар комісії.

На засіданнях комісії, зокрема розглядається стан виконання:
- доручень Президента України та МОЗ України за зверненнями громадян;
- звернень інвалідів війни, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, жінок, 
яким присвоєно Почесна звання України "Мати-героїня";
- звернень, що носять резонансний характер;
- звернень, що надійшли із Секретаріату Президента України, органів 
державної влади вищого рівня і перебувають на довгостроковому контролі до 
остаточного їх вирішення;
- інші звернення за рішенням начальника та заступника начальника управління 
охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації

Начальник госпіталю І.І.Савенко


