БАРВIНКIВСЬКА РАИОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦUI
ХЛРКIВСЬКОI ОБЛЛСТI
РОЗШОРЯД}КЕННЯ
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Про затвердження Порядку
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прийому громадян
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метою забезпечення реалiзацii гарантованих Конституцiею УкраiЪи

прав |ромадян на звернення до органiв державноi влади, вiдповiдно до Закону

УкраiЪи <Про звернення

цромадян>>,

Указу Президента УкраiЪи вiд 07 лютого

2008 року ЛЬ 109/2008 <Про першочерговi заходи щодо забезпеченнrI реалiзацiT

та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державноi
влади та органiв мiсцевого с€lпловрядування>), керуючись статтями 6, 39, 4|
Закону Украiни кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>:

Затвердити Порядок проведеннrI

прийому |ромадян
.особистого
посадовими особами Барвiнкiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii
1.

Харкiвськоi областi (додаеться).

2.

Контроль за виконанЕям розпорядження. покласти на керiвника

апарату районноi державноТ адмiнiстрацii

3.

1

.Щ.

С. Сухаря.

Розпорядження набирае чинностi пiсля державноi реестрацii в

2

Головному територiагlьному управлiннi юстиц11 у Харкiвськiй областi, але не
ранiше дня його опублiкування

адмiнiстрацii

.

ромлх

злтвtrрл}I(Ено
Розпорядження голови БарвiнкiвськоТ
районноТ дер}кавноТ адмirriстрацiI

XapKiBcbKoT облартi
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порядок
проведення особистого прийому громадян посадовими особами

Барвiнкiвськоi районноТ державноТ адмiнiстрацiТ XapKiBcbKoT областi

I. Загальнi положення

1. Порядок

проведення особистого прийому громадян посадовимИ

особами Барвiнкiвськоi районноi державноi адмiнiстрацiТ XapKiBcbKoi областi
(да"rri -

Порядок) визначас процедуру проведення особистого приЙому громадян

головою Барвiнкiвськоi районноi державноi адмiнiстрачii XapKiBcbKoi областi,

першим заступником голови, заступником голови, керiвником

апарату

БарвiнкiвськоI районноi державноi Ёдмiнiсфацii XapKiBcb5oi областi (далi
керiвництво Барвiнкiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii), керiвниками

структурних пiдроздiлiв Барвiнкiвськоi районноi державноТ адмiнiстраUii
XapKiBcbKoi областi.

2. Особистий прийом громадян керiвництвом БарвiнкiвськоТ

районноТ

державноi адмiнiстрацiТ та керiвниками структурних пiдроздiлiв БарвiнкiЕськоТ
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районноi державноi адмiнiстрацii xapkiBcbkoi областi проводиться з тих питань,

вирiшення яких належить до повноважень БарвiнкiвськоТ районноТ державноI
адмiнiстрацii Харкiвськоi областi.

3. особистий прийом цромадян керiвництвом Барвiнкiвськоi

районноТ

державноi адмiнiстрацii проводиться В громадськiй приймальнi Барвiнкiвськоi
районноi державноТ адмiнiстрачii Харкiвськоi областi .
Виiзнi особистi прийоми гроI\dадян керiвництвом БарвiнкiвськоI районноТ
державноi адмiнiстрацii проводяться за мiсцем проживання громадян.

особистий прийом |роNIадян керiвниками структурних пiдроздiлiв
Барвiнкiвськоi районноi державноi адшriнiстрацii xapkiBcbkoT областi
проводит ься за мiсцезнаходженням вiдповiдного структурного пiдроздiлу.

графiки проведення особистих прийомiв громадян керiвництвом
Барвiнкiвськоi районнот державноi адмiнiстрацii затверджуються головою
Барвiнкiвськоi районноi державнот адмiнiстрацii xapkiBcbkoi областi.

4.

Iнформацiя про Порядок та графiки проведення особистого прийому

громадян керiвництвом Барвiнкiвськоi районноi державноi адмiнiстрацiТ та

керiвникамИ структурних пiдроздiлiв Барвiнкiвськоi районноi державноТ
адмiнiстрацii xapkiBcbkoi областi розмiщусться

на

офiцiйному веб-сайтi

Барвiнкiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi у вкладцi
на iнформацiйному стендi примiщеннi
<<Звернення громадянD

та

у

Барвiнкiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoT облаСТi.

5. Пiд час проведення прийому |ромадян

можуть^

бути присутнi

Тх

представники, повноваження яких оформленi в установленому порядку, таlабо
особи, якi перебувають у родинних вiдносинах з такими громадянами

докуменТ, Що пiдтверджуе
cTopoHHix

осiб пiд час

допускасться.

ik

i мають

особу таlабо повноваження. Присутнiсть

проведення особистого прийомУ громадян не

6.

Особистий прийом жiнок, яким присвосно почесне звання Украiни

<<Мати-героiЪя>>,

осiб з iнвалiднiстю внаслiдок Великоi Вiтчизняноi вiйни,

Героiв Соцiалiстичноi Працi, ГероiЪ Радянського Союзу, Героiв УкраТни
проводиться першочергово.

II. Особистий прийом громадяц головою Барвiнкiвськоi районноi
державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi

1.

Особистий прийом громадян головою БарвiнкiвськоТ районноi
державноi адмiнiстрацiТ Харкiвськоi областi здiйснюеться у громадськiй
приймальнi за попереднiм записом.

Попереднiй запис громадян на особистий прийом голови БарвiнкiвськоТ

районноi державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoT областi здiйснюеться пiд час

звернення громадянина

до

вiддiлу дiловодства

i

контролю

апарату

БарвiнкiвськоТ районноТ державноi адмiнiстрацiТ XapKiBcbKoi областi (далi

Вiддiл). Головний спецiалiст Вiддiлу не пiзнiше нiж за l0 робочих днiв до дня

прийому здiйснюе попереднiй запис

на

особистий прийом головою

Барвiнкiвськоi районноi державноi адмiнiстрацiТ XapKiBcbKoi областi.

2. Пiд час попереднього запису на особистий прийом громадян головою

Барвiнкiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi
з'ясовусться:
прiзвище, iм'я, по батьковi громадянин?;

мiсце проживання |ром адянина;
змiст порушеного питання;
до яких посадових осiб чи органiв державноТ влади звертався громадянин
i яке було прийнято рiшення;

чи було порушене питання предметом судового розгляду.

_ 3. Особистий прийом |ромадян головою Барвiнкiвськоi

районноi

4

державноi адмiнiстрацiТ XapKiBcbKoi областi здiйснюеться у разi коли порушене

громадянином питання н.tлежить

до компетенцii Барвiнкiвськоi

державноТ адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi та з€uIишилося

районноТ

не вирiшеним по

cyTi пiсля особистого прийому громадян першиNI заступником
заступником голови, керiвником апарату Барвiнкiвськоi районноi
адплiнiстрацii Харкiвськоi областi за напрямами дiяльностi

голови,

дерх<авноТ

з урахуванням ix

iнформацiТ щодо шляхiв вирiшення питання.

4. З метою органiзацiйного забезпечення особистого прийому Вiддiл:

забезпечуе добiрку матерiалiв

з

питань, що булуть розглядатися на

особистому прийомi громадян (попереднi зверненнrI, матерiали щодо ix
розгляду, висновки, довiдки, вiдповiдi посадових осiб, якi розгляд€tли

питання

ранiше, тощо);

вживас заходiв щодо проведення першочергового особистого прийому
головою Барвiнкiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi
(у днi проведення прийому) тих категорiй громадян, звернення яких вiдповiдно

до чинного законодавства розглядаються особисто головою Барвiнкiвськоi
районноi державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi

в

першочерговому

порядку.

5.

Особистий прийом громадян головою Барвiнкiвськоi районноТ

державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi може бути органiзований також за

безпосереднiм дорученням голови БарвiнкiвськоТ районноi державноТ
адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi, незалежно вiд графiка проведення прийому.
l]

6.

ВиiЪний особистий прийом громадян головою БарвiнкiвськоТ

районноi державноТ адмiнiстрацiТ XapKiBcbKoT областi проводиться

за

попереднiм записом.

Органи мiсцевого самоврядування Барвiнкiвського району XapKiBcbKoT
областi забезпечують здiйснення поперaдr"о.о запису громадян на особистий
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прийом голови БарвiнкiвськоТ районноi державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoT
областi та передають вiдповiдну iнформацiю до Вiддiлу не пiзнiше HirK за один
робочий день до дати проведення виi'зного особистого прийому.
7. За результатами особистого прийоNIу громадян головою БарвiнкiвськоТ

районноi державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi Вiддiлом проводяться

вiдповiднi записи

в

журналi особистого прийому голови БарвiнкiвськоТ

районноi державноi адмiнiстрацiТ Харкiвськоi областi.

8.

У записi на особистий прийом може бути вiдмовлено

повторне звернення одного

i

з таких пlдстав:

того ж громадянина з одного

i

того ж

питання, якщо перше вирiшено по cyTi;

звернення

з

приводу оскарження рiшення,

що

було

подане

з

порушенням cTpoKiB, визначених статтею 17 Закону Украiни <Про звернення
громадян));

звернення особи, визнаноi судом недiездатною (за виняткоIvI випадкiв,
коли вiд iMeHi особи дiс законний представник, повноваження якого оформленi
у встановленому законодавством порядку).

Про вiдмову в записi та iT причини громадяниновi надаеться вiдповiдне
роз'яснення.

I[I. Особистий прийом громадян першим засryпником голови,
ЗасТупником головио керiвником апарату Барвiнкiвськоi районноi
державноi адмiнiстрачiТ XapKiBcbKoT областi

''о

1.

ОСОбистий прийом громадян першим заступником голови,

заступнИком голОви,, керiВникоМ апаратУ Барвiнкiвськоi районноi державноТ

адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi здiйснюсться

у

громадськiй приймальнi

згiдно з графiками, без попереднього запису в порядку черговостi громадян, якi

прийшли

на

прийом. Кожен заступник голови

чи

керiвник

апарату

Барвiнкiвськоi районноi державнот адмiнiстрацiт ХаркiвськоI областi особисто

6

веде записи |ромадян у власних Журналах реестрацii прийому громадян.

2.

ВиiЪнi особистi прийоми громадян проводяться заступниками

голови Барвiнкiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoT областi у

зручний для цромадян час, за мiсцем

ix

проживаннrI,

за окремим графiком

проведеншI особистих виiЪних прийомiв цромадян, оприлюдненим шляхом

розмiщення

на офiцiйному веб-сайтi

БарвiнкiвськоТ районноТ державноТ

адмiнiстрацii Харкiвськоi областi та iнформачiйному стендi

в

примiщеннi

БарвiнкiвськоI районноi державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi.

3. Органи vriсцевого самоврядування,

де

заплановано проведення

виi'зного особистого прийошrу громадян, доводять

до вiдома

населення

пiдпорядкованоi територii про дату, мiсце i час проведення прийому, вживають
заходiв щодо створення вiдповiдних умов та органiзацiТ його проведення.

Пiд час

проведення виiзного особистого прийому цромадян
заступниками голови БарвiнкiвськоТ районноi державноI адмiнiстрацiТ
4.

XapKiBcbKoi областi вони приймають вiд громадян письмовi звернення та
передають

до Вiддiлу для реестрацii в порядку, визначеному

Кабiнетом

MiHicTpiB Украiни.
5. Пiсля проведення виiЪного особистого прийому громадян заступники

голови Барвiнкiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi
iнформують про кiлькiстъ громадян, якi звернулися пiд час прийому, кiлькiсть
зверненъ, за якими наданi роз'яснення,по cyTi порушених питань, для ведення

облiку особистого прийому громадян

у

порядку, встановленому Кабiнетом

MiHicTpiB УкраТни.

IV.

Особистий прийом громадян керiвниками структурних пiдроздiлiв

БарвiнкiвськоТ районноТ державноТ адмiнiстраuiТ XapKiBcbKoi областi

7

1. Особистий прийом

громадян керiвникашrи структурних пiдроздiлiв

Барвiнкiвськоi районноi державноi адмiнiстрацiT XapKiBcbKoT областi
проводиться згiдно з графiками, без попереднього запису в порядку черговостi
|ропdадян, якi прийшли на прийом.

2. Керiвники структурних пiдроздiлiв БарвiнкiвськоТ районноТ державноi
адмiнiстрацii XapKiBcbKoT областi е вiдповiдulльними за органiзацiю проведення
ними та ix заступниками особистих прийомiв громадян.

З.

Облiк особистого прийому громадян керiвниками структурних

пiдроздiлiв БарвiнкiвськоТ районноТ державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoT
областi здiйснюеться вiдповiдними структурними пiдроздiлами в порядку,
встановленому Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

V.
1.

Прикiнцевiположення

Керiвництво БарвiнкiвськоТ районноТ державноi адмiнiстрацii та

керiвники структурних пiдроздiлiв Барвiнкiвськоi районноi

державноТ

адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi пiд час особистого прийому громадян:
1) розглядають питання по cyTi;

2)

надають

вiдповiдно

до

чинного законодавства обlрунтованi

роз'яснення.
i..,

iч

2. Письмовi звернення, що отриманi на особистому

(у тому

числi

виiзному) прийомi, розглядаються в установленому законодавством порядку.
3. Якщо вирiшити порушене в усному.,зверненн1 громадянина питання
безпосередньо

пiд час

особистого

прийому громадян неможливо, воно

розглядаетъся у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про
результати розгJIяду громадянину повiдомляеться письмово.

Керiвник апараry
районноi державноi адмiнiстрацii
Полупан

Д.С. Сухар

