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П О Л О Ж Е Н Н Я 

про відділ роботи із зверненнями громадян  апарату  
Хмельницької обласної державної адміністрації 

 
1. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату Хмельницької облас-

ної державної адміністрації (далі – відділ роботи із зверненнями громадян) 
утворюється головою обласної державної адміністрації, є структурним підроз-
ділом її апарату, підпорядкованим керівнику апарату обласної державної 
адміністрації. 

2. Відділ роботи із зверненнями громадян у своїй діяльності керується 
Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради 
України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, постановою Кабінету Міністрів 
України від 14.04.1997 № 348 “Про затвердження Інструкції з діловодства за 
зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, 
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно 
від форм власності, в засобах масової інформації”, розпорядженнями голови, 
наказами керівника апарату обласної державної адміністрації, а також цим 
Положенням. 

3. Відділ роботи із зверненнями громадян провадить свою діяльність на 
основі квартальних і місячних планів, що затверджуються керівником апарату 
обласної державної адміністрації. 

4. Порядок взаємодії відділу роботи із зверненнями громадян із струк-
турними підрозділами обласної державної адміністрації, а також іншими орга-
нами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування визначається 
Регламентом Хмельницької обласної державної адміністрації та чинним зако-
нодавством України. 

5. Відділ роботи із зверненнями громадян утворюється для забезпечення 
своєчасного та якісного розгляду заяв, скарг і пропозицій, які громадяни на-
діслали поштою, за допомогою мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку 
або висловили на особистому прийомі у керівництва облдержадміністрації, 
організації особистих та виїзних прийомів громадян головою, першим заступ-
ником, заступниками голови, керівником апарату облдержадміністрації, пере-
вірки роботи із зверненнями громадян відповідно до законодавства і норматив-
них актів у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністра-
ціях, органах місцевого самоврядування, територіальних підрозділах централь-
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них органів влади, на підприємствах, в установах і організаціях, надання їм 
необхідної методичної допомоги з цих питань. 

6. Відділ роботи із зверненнями громадян відповідно до покладених на 
нього завдань: 

1) Забезпечує попередній розгляд письмових пропозицій, заяв і скарг, 
підготовку необхідних матеріалів голові, першому заступнику, заступникам 
голови та керівнику апарату облдержадміністрації для прийняття ними відпо-
відних рішень.  

2) Забезпечує реєстрацію звернень громадян, організовує особистий та 
особистий виїзний прийом головою, першим заступником, заступниками 
голови та керівником апарату облдержадміністрації.  

3) Консультує громадян, які виявили бажання побувати на особистому 
прийомі у керівників облдержадміністрації, про порядок розгляду і вирішення 
питань, з якими вони мають намір звернутися. 

4) За дорученням голови, першого заступника, заступників голови та 
керівника апарату облдержадміністрації направляє відділам апарату, структур-
ним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, виконавчим 
органам місцевих рад, підприємствам, установам, організаціям для розгляду та 
вирішення заяви, пропозиції та скарги громадян.  

5) Здійснює контроль за дотриманням термінів та якістю розгляду звер-
нень громадян, наданням відповіді громадянам, органам влади вищого рівня 
про результати розгляду звернень.  

6) Повертає для повторного розгляду скарги та заяви, відповіді на які 
неповні, або неконкретні. 

7) Інформує голову, першого заступника, заступників голови та керів-
ника апарату облдержадміністрації про порушення виконавської дисципліни 
та формального ставлення до розгляду звернень громадян у структурних під-
розділах облдержадміністрації, районних державних адміністраціях, органах 
місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях і установах.  

Вносить пропозиції про притягнення до відповідальності посадових осіб, 
що допустили тяганину, бюрократизм при розгляді звернень.  

8) Аналізує та узагальнює звернення громадян, вивчає причини, що по-
роджують скарги та заяви до Адміністрації Президента України, Кабінету Мі-
ністрів України, Верховної Ради України, вносить пропозиції щодо усунення 
таких причин. 

9) Готує доповідні записки, тематичні огляди з питань, що стосуються 
роботи із зверненнями громадян. 

10) Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи із звер-
неннями громадян. 

11) Готує проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, листи та 
інформації з питань компетенції відділу. 
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12) Здійснює контроль за виконанням доручень голови облдержадміні-
страції, першого заступника, заступників голови та керівника апарату, розпо-
ряджень голови адміністрації щодо питань, порушених у пропозиціях, заявах і 
скаргах громадян. 

13) Організовує проведення особистих доповідей голів райдержадміні-
страцій про стан роботи із зверненнями громадян. 

14) Організовує проведення засідань постійно діючих комісій з питань 
розгляду звернень громадян. 

15) Забезпечує щомісячне проведення дня контролю з перевірки стану 
виконання доручень, наданих районним державним адміністраціям.  

16) Проводить перевірки додержання законодавства про звернення гро-
мадян у районних державних адміністраціях, структурних підрозділах облас-
ної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування, підпри-
ємствах, установах та організаціях.  

17) Розробляє методичні матеріали щодо вдосконалення організації роз-
гляду звернень громадян, надає методичну та практичну допомогу з цих пи-
тань на місцях. 

18) При вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з 
територіальними підрозділами центральних органів влади, відділами апарату, 
структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, устано-
вами та громадянами. 

19) Готує, забезпечує оприлюднення та розповсюджує графік особистого 
та виїзного прийому громадян керівництвом облдержадміністрації, органі-
зовує проведення прямих “гарячих” телефонних ліній “Запитай у влади”. За 
дорученням керівництва облдержадміністрації направляє звернення громадян 
для розгляду структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміні-
страціям, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям і 
установам. 

20) Проводить та бере участь у навчаннях та семінарах з питань роботи 
із зверненнями громадян та організації особистих  та виїзних прийомів. 

21) Готує інформації та узагальнюючі довідки з питань роботи із звер-
неннями громадян в органи виконавчої влади вищого рівня та керівництву 
обласної державної адміністрації. 

22) Виконує інші функції, які випливають з покладених на нього завдань. 

7. Відділ роботи із зверненнями громадян має право: 

1) Вимагати від відділів апарату, структурних підрозділів облдержадмі-
ністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ та організацій неухильного виконання надісланих 
їм документів, доручень голови облдержадміністрації, його заступників, керів-
ника апарату, дотримання Інструкції з діловодства за зверненнями громадян. 
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2) Проводити у структурних підрозділах обласної державної адміністра-
ції, райдержадміністраціях, територіальних підрозділах центральних органів 
влади, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, установах і 
організаціях відповідно до чинного законодавства перевірки щодо стану ро-
боти з розгляду звернень та організації особистого прийому громадян.  

3) Одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби – документи від 
структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, терито-
ріальних підрозділів центральних органів влади та органів місцевого самовря-
дування відповідно до чинного законодавства. 

4) Повертати для повторного розгляду звернення громадян, на які надій-
шли неповні або неконкретні відповіді. 

5) Вносити керівництву облдержадміністрації пропозиції з питань, відне-
сених до компетенції відділу. 

6) Брати участь у засіданнях колегій, нарадах, що проводяться у струк-
турних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, у разі роз-
гляду на них питань, що стосуються роботи із зверненнями громадян. 

7) Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти 
повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками. 

8) Одержувати від структурних підрозділів облдержадміністрації, місце-
вих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ і організацій відповідно до чинного законодавства письмові та усні 
пояснення з питань, що виникають під час перевірок.  

9) Надсилати за належністю звернення громадян, у яких порушено пи-
тання, що не належать до компетенції облдержадміністрації. 

10) Інформувати керівника апарату облдержадміністрації про доручення 
щодо виконання роботи, яка не входить до функцій відділу роботи із звер-
неннями громадян і не передбачена цим Положенням, а також у випадках 
неподання відповідними підрозділами або посадовими особами документів, 
інших матеріалів, необхідних для вирішення порушених питань. 

11) Вносити пропозиції керівництву обласної державної адміністрації 
з питань, віднесених до компетенції відділу. 

12) За дорученням керівництва брати участь в обласних заходах. 

8. Відділ роботи із зверненнями громадян у процесі виконання покла-
дених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами апарату та 
обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, 
територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та орга-
нами місцевого самоврядування. 

9. Відділ роботи із зверненнями громадян очолює керівник, який призна-
чається на посаду та звільняється з посади керівником апарату обласної дер-
жавної адміністрації відповідно до Закону України “Про державну службу”. 
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10. Керівник відділу роботи із зверненнями громадян:  

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідаль-
ність за виконання покладених на підрозділ завдань;  

організовує разом з відділом з питань персоналу та нагород апарату об-
ласної державної адміністрації роботу з добору та розстановки кадрів відділу, 
підвищення їх кваліфікації;  

вносить у встановленому порядку подання про присвоєння рангів дер-
жавного службовця, заохочення працівників відділу та накладення дисциплі-
нарних стягнень;  

розробляє та здійснює заходи з поліпшення організації та підвищення 
ефективності роботи відділу;  

забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього тру-
дового розпорядку;  

визначає права та обов’язки працівників відділу;  

виконує інші обов’язки, покладені на нього головою, керівником апарату 
обласної державної адміністрації.  

11. Інші працівники відділу роботи із зверненнями громадян признача-
ються на посаду та звільняються з посади керівником апарату обласної 
державної адміністрації відповідно до вимог Закону України “Про державну 
службу”, Кодексу законів про працю України, інших нормативних актів, що 
стосуються державних службовців. 

12. Діяльність працівників відділу роботи із зверненнями громадян ре-
гламентується посадовими інструкціями, які розробляються начальником від-
ділу і затверджуються керівником апарату обласної державної адміністрації у 
встановленому порядку. 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 
 


