
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
«СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ 

ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»

Н А К А З

« 0  І _____ 201 сР_ м. Суми №

Про організацію роботи зі 
зверненнями в КЗ СОР 
«Сумський обласний клінічний 
госпіталь ветеранів війни»

На виконання наказу управління охорони здоров’я Сумської обласної 
державної адміністрації від 21.11.2013 № 934-ОД «Про затвердження заходів 
щодо забезпечення реалізації та гарантії права громадян на звернення», з метою 
постійного контролю та виконавської дисципліни проведення роботи з розгляду 
звернень громадян

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити графік особистого прийому громадян начальником КЗ СОР 
«Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» та його 
заступниками, що додається (додаток 1).

2. Затвердити порядок прийому громадян, що додається (додаток 2).
3. Призначити відповідальним за ведення діловодства стосовно звернень 

громадян по госпіталю секретаря-друкарку Шульгу С.О.
4. Заступникам начальника госпіталю з медичної частини, з загальних 

питань забезпечити проведення, відповідно до затверджених графіків 
особистих прийомів громадян,у тому числі виїзних.

5. Заступникам начальника госпіталю з медичної частини, з загальних 
питань, завідувачам відділень:

1) забезпечити кваліфікований, об’єктивний і своєчасний розгляд 
звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених у них питань 
та надання відповідей у встановлені законом терміни, особливу увагу звернути 
на вирішення питань звернень пільгових категорій населення;

2) комісійно проводити перевірки всіх скарг та звернень громадян з 
питань незадовільного медичного обслуговування, неетичної поведінки по 
відношенню до хворих та забезпечити недопущення надання необгрунтованих 
відповідей;

3) щоквартально забезпечити заслуховування на медичних радах 
госпіталю виконання чинного законодавства щодо реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення громадян, підбиття підсумків роботи зі



зверненнями та підвищення ефективності цієї роботи.
6. Секретарю постійно діючої комісії з питань розгляду звернень 

громадян щоквартально проводити аналіз звернень громадян, інформацію про 
проведену роботу надавати начальнику госпіталю та в управління охорони 
здоров’я Сумської обласної державної адміністрації до 5 числа наступного за 
наступного за звітним періодом.

7. Секретарю-друкарці Шульзі С.О.:
1) забезпечити прийом і реєстрацію письмових звернень громадян 

протягом робочого дня;
2) встановити постійний контроль за дотриманням затвердженого графіку 

і порядку прийому громадян в КЗ СОР «Сумський обласний клінічний 
госпіталь ветеранів війни».

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник І.Ї.Савенко



Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ КЗ СОР «Сумський обласний 
клінічний госпіталь ветеранів війни»
« Ср » Р /  2018 № №

Порядок
прийому громадян начальником Комунального закладу Сумської 

обласної ради «Сумський обласний клінічний госпіталь 
ветеранів війни» та його заступниками

1. Особистий прийом громадян проводиться начальником госпіталю та 
його заступниками згідно графіку, затвердженого цим наказом.

2. Прийом проводиться відповідно до попереднього запису в 
секретаря-друкарки в межах визначеного графіком часу.

3. У зазначений день громадяни приймаються з усіх питань у межах 
компетенції госпіталю, незалежно від розподілу обов’язків між начальником 
госпіталю та його заступниками.

4. З метою оперативного та кваліфікованого розгляду звернень з 
питань пов’язаних із застосуванням чинного законодавства, в особистому 
прийомі громадян приймає участь юрисконсульт, а в разі необхідності, 
залучаються завідувачі структурними підрозділами.

5. Усі звернення громадян на особистому прийомі керівництвом 
госпіталю реєструються та розглядаються у встановленому законодавством 
порядку.

6. На відповідального по розгляду скарг покладається:
1) з’ясування по відомчості розгляду та вирішення питань з якими 

громадянин передбачає звернутись на особистий прийом;
2) попередній запис на особистий прийом;
3) підготовка добірки матеріалів, документів на розгляд питань, 

забезпечення участі юрисконсульта (при потребі), завідувачів структурними 
підрозділами;

4) контроль за дотриманням графіку прийому громадян та виконання 
доручень керівництва госпіталю;

5) своєчасне повідомлення (не менше ніж за добу до прийому) 
громадян про неможливість проведення особистого прийому та перенесення 
його на інші конкретно визначені дати.



Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ КЗ СОР «Сумський обласний 
клінічний госпіталь ветеранів війни» 
« ^ »  / ) /  2018 № # '

Графік проведення особистого прийому громадян 
начальником Комунального закладу Сумської обласної ради 

«Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» 
та його заступниками

№ Посада
з/п і

Прізвище, ім’я, 
по батькові

День тижня Години
прийому

1. Начальник 
госпіталю

Савенко 
Інесса Іванівна

вівторок, четвер -  
щотижня;
1, 3 субота місяця

з 10.00 
до 12.00

2. Заступник 
начальника 
госпіталю з 
медичної частини

Скоробагата 
Тетяна Євгенівна

понеділок, п’ятниця -  
щотижня;
2, 4 субота місяця

з 10.00 
до 12.00

3. Заступник 
начальника 
госпіталю з 
загальних питань

Стойко
Михайло
Миколайович

вівторок, четвер -  
щотижня;
1,3 субота місяця

з 10.00 до 
12.00


