
ПОЛТДВСЬКД ОБЛДСНД ДЕРЖДВНД ДДМIШСТРДIДЯ

УIIРАВЛIННЯ З ПИТАНЬ ЦИВIЛЬНОГО ЗАХИСТУ

нАкАз

м. Полтава J\ъ 1503.07.2019

Про затвердження порядкiв
органiзацiТ та проведення особистого
та виiзного прийомiв громадян
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ПрезидеНта Украiни вiД 07 лютого 2008 року м 109/2008 кПро першочерговi

,u*од" щодо забезпечення реалiзачiт та гарантування конституцiйного права на

звернення до органiв державноi влади та органiв мiсцевого самоврядування)

НАКАЗУЮ:

l. Затвердити Порядок органiзацii та проведення особистого прийому

громадян начальником та заступниками начальника управлiння з питань

цивiльного захисту ПолтавськоТ обласноТ державноТ адмiнiстрацii (лолаеться).

2. ЗатвеРдитИ ПорядоК органiзацiТ та проведення виiзного прийому

громадян начальником та заступниками начальника управлiння з питань

цивiльного захисту ПолтавськоТ обласноi державноТ адмiнiстрацiТ (лоласться).

з, Визнати таким, що втратив чиннiсть наказ УправлiннЯ з питанЬ

надзвичайниХ ситуацiЙ та У справах захисту населення вiд наслiдкiв

чорнобильськоi катастрофи <про затвердження Порядкiв органiзацii та

про".д.rня особистого та виТзного прийомiв громадян)) вiд2З травня 201 1 року
Nq 38, зареестрований в Головному угIравлiннi юстицiт у Полтавськiй областi

З0 травня 20l 1 року за N 1 15/1 692, I|6l|69З.
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4. Вiддiлу координацii заходiв цивiльного захисту та управлiння
персон€lлом у встановленому законодавством порядку подати цеЙ наКаЗ На

державну реестрацiю до Головного територiального управлiння юстицii у
полтавськiй областi.

5. Щей наказ набирае чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

6. Контроль за виконанням цього наказу зЕLлишаю за собою.

Начальник управлiння itl) В.М. Стеблянко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управлiння з питань
цивiльного захисту Полтавськоi
обласноI державноi адмiнiстрацii
03 липня 2019 року J\b 15
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порядок
органiзацiТ та проведення особистого прийому гро

заступниками начальника управлiння з питань цивiльного захисту ПолтавськоТ
обласноi державноТ адмiнiстрацiТ

1. I]ей Порядок визначае ocHoBHi вимоги до органiзацii та проведення
особистого прийому громадян начальником та заступниками начальника (далi -
посадовi особи) управлiння з питань цивiльного захисту Полтавськоi обласноТ

.]ержавноТ адмiнiстраuiТ (далi - управлiння).

2. Основними завданнями посадових осiб, якi здiйснюють прийом
громадян, е:

реалiзацiя положень Закону УкраТни кПро звернення громадян) та iнших
законiв, Указiв Президента УкраТни, aKTiB Кабiнету MiHicTpiB УкраТни з питань

реалiзашiТ громадянами конституцiйного права на звернення;
сприяння у вирiшеннi проблемних питань, з якими звертаються

гроN{адяни до управлiння, вiдповiдно до чинного законодавства.

З, Особистий прийом громадян посадовими особами управлiння
здiйснюсться щовiвторка з 09-00 до 16-00 за адресою: м. Полтава, вул. Раiси
Кириченко, |4, KiMHaTa 206 (приймальня), без попереднього запису на
особистий прийом.

4. Вхiд громадян до приймальнi управлiння здiйснюсться за

одноразовими перепустками пiсля обов'язковоТ реестрацiТ черговим по

управлiнню у книзi облiку вiдвiдувачiв.

5. Iнформацiя про порядок та графiк особистого прийому посадових осiб

управлiння розмiщуються на веб-сайтi, iнформацiйному стендi та у приймальнi
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начальником та

управлiння у доступному для вiльного огляду мiсцi.
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6. Прийом ГероiЪ Радянського Союзу, Героiв. Украiни, Героiв

соцiагliстичнот Прачi, осiб з iнвапiднiстю внаслiдок вiйни, жiноко яким

присвоено почесне звання Украiни <<Мати-героiня>>, проводиться першочергово,

7. особлива увага придiляеться вирiшенню проблем, з якими звертаютъся

ветерани вiйни та працi, особи з iнвалiднiстю, громадяни, якi постраждаJIи

""ч.пiдо* 
Чорнобилъськоi катастрофи, багатодiтнi ciM'T, одинокi MaTepi та iншi

громадяни, якi потребують соцiального захисту та пiдтримки.

8. ГромадянИ особистО повiдомЛяютЬ В уснiй чи письмовiй формi

вiдповiдалi"оrУ працiвнику за роботою зi зверненнями громадян управлiння
свое прiзвище, iй'" та по бьтьковi, мiсце проживання, короткий змiст

порушеного питання, результати попереднього розгляду порушеного питання

(якщо громадянин звертався ранiше), надають документи та iншi матерiали, Що

необхiднi для обгрунтування свого звернення.

в iдповiдапьний працiвник за роботою зi зверненнями громадян управлlннrl
вносить вiдповiднi записи до журналу особистого прийому громадян,

не допускаеться з'ясування даних про особу громадянина, якi не

вiдносяться до змiсту звернення.
якщо громадянин звертаеться не особисто, а через уrrовноважену ним

особу, ,rо""о"u*ення цiеi особи мають бути оформленi вiдповiдно до вимог

чинного законодавства та наданi особисто уповноваженою особою.

громадяни, визнанi судом недiездатними, на прийом без yT acTi iх законних

представникiв не допускаються.
у прийомi громадян можуть брати участь iх представники, повноваження

яких оформленi в установленому чинним законодавством порядку,

особистий прийом iноземних громадян або осiб без громадянства

здiйснюеться у заг€шьному порядку, при потребi iз залученням перекJIадача,

9. у разi повторного звернення громадянина на особистиЙ прийоМ

вiдповiдалъним працiвником за роботою зi зверненнями |ромадян управлiння
вивчаютЬa" 

"u"""i 
apxiBHi матерiали з порушеного питання та здiйснюеться iх

ПiДбiР' 
япаються повто1 д одного й того ж громадянина зНе розглядаються повторн1 звернення. в1

одного i Ъого ж питаннrI, якщо перше вирlшено по cyTi або заявнику надано

арryментоване роз'яснення згiдно з чинними законодавством.

10. пiд час особистого прийому громадян розглядаеТъСЯ ПИТаННЯ ПО cYTi,

надаються вiдповiдно до чинного законодавства обгрунтованi роз'яснення та

вживаються заходи щодо ycyHeHHrI порушень (за ix наявностi),

11. Якщо вирiшити порушене в усному зверненнi громадянина питанн,I

безпооередньо пiд час особистого прийому неможливо, громадянинов1 може

бути запропоновано викласти його у формi письмового звернення,
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подане на особистому прийомi письмове звернення розглядаеться у
порядку, встановленому чинним законодавством. Про результати розгляду

такого звернення цромадянину, на його бажання, надаеться усна або письмова

вiдповiдь
письмова вiдповiдь направляеться поштою або за допомогою мереж1

IHTepHeT за пiдпиСом посаДовоi особи, яка здiйснюВала особИстиЙ прийом, у разi

ii вiдсутностi - особою, яка виконуе ii обов'язки,

12. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить

до компетенцii управлiння, посадовi особи пояснюють |ромадяниновi до якого

органу державIrоi влади або органу мiсчевого сЕlмоврядування, пiдприемства,

установИ чи оргаНiзацii доцiльнО звернутИся, за можливОст1 сприЯють В ЦЬОIчIУ

(дають адресу, номер телефону тощо).

1з. fuя забезпечення квалiфiкованого роз'яснення поставпених

громадяНиноМ питанЬ посадовi особИ можутЬ з€lлучати до iх розгJUIду

Йацiвникiв вiдповiдних структурних пiдроздiлiв управлiння або одержувати вiд

них потрiбну iнформацiю.

громадян та контроль за дотриманням TepMiHiB розгляду
час особистого прийому, здiйснюеться вiдповiдальним

14. Облiк прийому
звернень, прийнятих пiд
працiвником за роботою зi зверненнями громадян управлlння.

Заступник начальника вiддiлу
координацii заходiв цивiльного захисту
та управлiння персонЕlлом В.В. Потеряйко



ЗАТВЕРД}КЕНО
Наказ управлiння з питань
цивiльного захисту Полтавськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii
03 липня 2019 року JYч 15

порядок
органiзацiТ та проведення виТзного прийому гром начапьником та

заступниками начальника управлiння з питань цивiльного захисту Полтавськоi
обласноТ державноТ адмi нiстрацiТ

l. I]ей Порядок визначае ocHoBHi вимоги до органiзацiТ та гIроведення
виiЪних гrрийомiв громадян начальником та заступниками начальника (далi -
посадовi особи) управлiння з питань цивiльного захисту ПолтавськоТ обласноi
державноТ адмiнiстрачiТ (далi - управлiння).

2. Основними завданнями посадових осiб, якi здiйснюють прийом
громадян, с:

реалiзацiя положень Закону УкраТни кПро звернення громадян) та iнших
законiв, Указiв Президента УкраТни, aKTiB Кабiнету VIiHicTpiB УкраТни з питань
реалiзацiТ громадянами конституцiйного права на звернення;

сприяння у вирiшеннi проблемних питань, з якими звертаються
громадяни до управлiння, вiдповiдно до чинного законодавства.

3. ВиТзний прийом громадян посадовими особами управлiння
здiйснюсться у визначенi днi та години вiдповiдно до графiкiв, що
затверджуються окремим наказом управлiння, в примiщеннi вiдповiдноi
райдерх<адмiнiстрацii, мiськвиконкому, про що громадяни заздалегiдь (за 2-З
днi до його проведення) повiдомляються через засоби масовоТ iнформацii чи на
офiцiйному веб-сайтi управлiння або iншим способом.

4. Попереднiй запис на виТзний прийом проводить керiвник структурного
пiдроздiлу з питань цивiльного захисту (фахiвець) вiдповiдного органу
виконавчоТ влади або органу мiсцевого самоврядування, який формус загальниЙ
список громадян, вивчае гIитання, з якими вони мають HaMip звернутися до
посадових осiб управлiння, та надас вiдповiднi роз'яснення.
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5. Прийом Героiв Ра
Соцiалiстичноi Працi, осiб з

Радянського
iнвалiднiстю внаслiдок вiйни, жiнок, яким

Союзу, Героiв Украiни, Героiв

присвоено почесне звання Украiни <<Мати-героТня>>, проводиться першочергово.

6. особлива увага придiляеться вирiшенню проблем, з якими звертаються

ветерани вiйни та працi, особи з iнвагliднiстю, громадяни, якi постражд€tли

""u.пiдок 
Чорнобилъськоi катастрофи, багатодiтнi ciM'i, одинокi MaTepi та iншi

громадяни, якi потребують соцiального захисту та пiдтримки.

7. Громадяни зобов'язанi особисто повiдомляти в уснiй чи письмовiй

формi керiвнику структурного пiдроздiлу з питань цивiльного захисry (фахiвuю)

вiдповiдного органу виконавчоi влади або органу мiсцевого самоврядування свое

прiзвище, iм'я та по батьковi, мiсце проживання, короткий змiст порушеного

шитання.
не допускаеться з'ясування даних про особу цромадянина, якi не

вiдносяться до змiсry звернення.
особисто,ЯкщО цромадяНин зверТасться не особисто, а через уповновЕDкену ним

особу, повноваження цiеi особи мають бути оформленi вiдповiдно до вимог

чинного законодавства та наданi особисто уповноваженою особою.

громадяни, визнанi судом недiездатними, на прийом без участi iх законних
представникiв не допускаються.

У прийомi громадян можуть брати участь iх представники, поВНОВаЖеННrI

яких оформленi в установленому чинним законодавством порядку.

особистий прийом iноземних громадян або осiб без |ромадянства
здiйснюеться у загальному порядку, при потребi iз залученням перекладача.

8. У разi необхiдностi особа, яка здiйснюе попереднiй запис на виiзний

прийом, або посадова особа, яка проводить виiъний прийом, може попросити

змвника покЕвати докуменТ, Що засвiдчуе його особу, або пiдтвердження

повноваження на представництво iHTepeciB iншоi особи.

9. ПiД час виiзНого приЙому громадян розглядаеться питаннrI по cyTi,

надаються вiдповiдно до чинного законодавства обгрунтованi роз'яснення та

вживаютъся заходи щодо усунення порушень (за ik наявностi).
не розглядаються повторнi звернення вiд одного й того ж громадянина з

одного i того ж питаннrI, якщо перше вирiшено по cyTi або заявнику надано

арryментоване роз'яснення згiдно з чинними законодавством.

10. Якщо вирiшити порушене в усному зверненнi громадянина питання

безпосеРедньО пiд чаС виiзного прийому неможливо, громадяниновi може бути

запропоновано викласти його у формi письмового звернення.

подане на виiзному прийомi письмове звернення розглядаеться у порядку,

встановленому чинним законодавством. Про результати розгляду такого

звернення цромадянину надаеться письмова вiдповiдь.

уповновЕDкену ним
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Письмова вiдповiдъ направляеться поштою або за допомогою мережi

IHTepHeT за пiдписом посадовоi'особи, яка здiйснювала виiзний прийом, у разi if

вiдс!,тностi - особою, яка виконуе ii обов'язки,

1 1. .щля оперативного розгляду поставлених громадянином питанъ при

прове:еннi виiзнЪго прийому громадян можуть з€Lлучатися керiвники

.Ь>*црних пiдроздiлiв . ,r"rЬ"" Ъивiльного захисту (фахiвчi) вiдповiдних

органiв виконавчот впади або органiв мiсцевого самоврядування.

12. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входитъ

]о ко\Iпетенцii уrrра"лi"ня, посадовi особи пояснюють громадяниновi до якого

органу л.р*u"rоi влади або органу мiсцевого самоврядування, пiдприемства,

\,станови чи органiзацii доцiльно звернутися, за можливiстю сприяють в цьому

(:ають адресу, номер телефону тощо),

Заступник начальника вiддiлу
координацii заходiв цивiльного захисту
та управлiння персон€шом В.В. Потеряйко
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