
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Г О Л О В И  О Б Л А С Н О Ї  Р А Д И 

 

21.11.2017            № 215 

 

Про запровадження послуг  

на порталі igov.org.ua 

 

 

Керуючись частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та статтею 19 Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», Конституцією України та Законами 

України «Про звернення громадян», «Про електронні документи та 

електронний документообіг», «Про доступ до публічної інформації», 

відповідно до Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні, а 

також Меморандуму про співпрацю між Полтавською обласною радою та 

громадською організацією «Технології проти корупції» щодо створення 

системи електронного урядування та електронної демократії у Полтавській 

області з метою забезпечення ефективної комунікації між жителями 

територіальних громад Полтавської області та обласною радою запровадити на 

порталі igov.org.ua послуги:  

1) запис на прийом до посадової особи місцевого самоврядування (на 

порталі «запис до посадовця»: голови обласної ради, першого заступника 

голови обласної ради, заступника голови обласної ради); 

2) електронне звернення громадян до обласної ради (голови обласної 

ради, першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної 

ради); 

3) запит на отримання публічної інформації. 

1. Визначити відповідальними: 

˗ за контроль по надходженню в електронний кабінет та своєчасність 

реагування на заявки щодо запису на прийом до голови обласної ради 

спеціаліста І категорії – референта відділу з питань забезпечення діяльності 

керівництва виконавчого апарату обласної ради; 

˗ за контроль по надходженню в електронний кабінет та своєчасність 

реагування на заявки щодо запису на прийом до першого заступника голови 

обласної ради консультанта відділу з питань забезпечення діяльності 

керівництва виконавчого апарату обласної ради; 



˗ за контроль по надходженню в електронний кабінет та своєчасність 

реагування на заявки щодо запису на прийом до заступника голови обласної 

ради консультанта відділу з питань забезпечення діяльності керівництва 

виконавчого апарату обласної ради; 

˗ за контроль по надходженню в електронний кабінет, реєстрацію та 

своєчасність реагування на електронне звернення громадян, задоволення запиту 

на інформацію, а також надання консультацій під час оформлення запиту 

завідувача сектору по роботі зі зверненнями громадян та вхідною і вихідною 

документацією виконавчого апарату обласної ради; 

˗ за організацію впровадження та подальшу координацію послуг на 

порталі заступника керуючого справами – начальника відділу інвестиційної 

діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату обласної ради 

Шавиро Г.С. 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату обласної ради 

Черкас О.Г. 

 

 

 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 


