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громадян>, Указу
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нВiдповiдно до Закону Украiни <Про звернен

Президента Украiни вiд 07 лютого 2008 року J'{o 109/20

заходи щодо забезпечення реалiзацii та гарантування конституцiйного права на

звернення до органiв державноi влади та органiв мiсцевого самоврядування)),

розпорядження виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi

державноi адмiнiстрацii) вiд 10 листопада 2014 року Ns 1З00 <Про органiзацiю

особистого прийому громадян у виконавчому органi Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацii)>, з метою реалiзацii
конституцiйного права громадян на звернення та особистий прийом до

{епартаменту комунальноi власностi м. Кисва

НАКАЗУК):

1. Затвердити Порядок органiзацii та проведення особистого прийому
громадян у ,Ц,епартаментi комунальноi власностi м. Киева виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii),

що додаеться.
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2. Першому заступнику, заступникам директора, начальникам управлiнь та

вiддiлiв Щепартаменту KoMyH€l,IbHoi власностi м. Киева виконавчого органу
КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) забезпечити

виконання порядку органiзачii та проведення особистого прийому громадян.

3. Наказ набирае чинностi з моменту його оприлюднення.
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4. Контроль за виконанням наказу заJlишаю за собою.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Щепартаменту комуIrальноi
власностi м. Кисва виконавчого
органу Киj'вськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii)
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у Щепартаментi комунально'i власностi м. Ки викоIIавчого

органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)

1. Порядок органiзашii та проведення особистого прийому громадян у
.Щепартаментi комунальноi власностi м. Кисва виконавчого органу КиТвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацii) (далi - Порядок)
визначае ocHoBHi вимоги до органiзацiТ та проведення особистого прийому
громадян у Щепартаментi комунальноi власностi м. Кисва виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
(далi -,Щепартамент).

2. ()собистий прийом у flепартаментi проводиться посадовими особами
вiдповiдно до Закону УкраrЪи <Про звернення громадян)>, Указу Президента
УкраТни вiд 07 лютого 2008 року.},1Ь 109/2008 <Про першочерговi заходи щодо
забезпечення ремiзацii та гарантування конституцiйного права на звернення до
органiв державноi влади та органiв мiсцевого самоврядування> згiдно графiку
особистого прийому, що затверджусться наказом директора flепартаменту.

3. Вiддiл контролю

flепартаменту гоryс та
зверI{ень контрольно-аналiтичного

директору !епартаменту проект

та

пода€
управлiння
наказу про
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затвердження графiка особистого прийому громадян посадовими особами

!епартаменry.

4. Iнформачiя про порядок i графiк особистого прийому публiкуеться у
засобах Macoвoi iнформацii, розмiпlуеться на елиному веб-порта.пi
терlrторiальпоi громадIl MicTa KltcBa (kievcity.gov.ua), на всб-салiтi

,Щепартаменry (http://www.дukv.gov.ua/), а також на стендi який знаходиться у
rrримiщеннi ffеtlартаменry (м. КиТв, вул. Хреrrlатик, 10).

5.у
громадян:

- жiнки, яким присво€но почесне звання УкраiЪи <Мати-героiня>;

- особи з iнвалiднiстю внаслiдок [ругоi вiтчизняноi вiйни;

- Героi Соцiмiстичноi Працi;

- ГероiРадянською Союзу;

- Героi Украiни;

- учасники бойових дiй та особи прирiвнянi до них.

6. Особлива увага придiляеться розгляду звернень, з якими звертаються
ветерани вiйни та працi, особи з iнвалiднiстю, громадяни, якi постраждали
внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи, багатодiтнi ciM'T, одинокi MaTepi та iншi
громадяни, якi лотребу,rоть соцiальною захисry та пiдтримки.

7. Пiд час попереднього запису на особистий прийом до дирекгора
,,щепартаменry, першого заступника директора, засryпникiв директора
громадянин подае письмове звернення (особисто або листом), що
оформлюсться вiдповiдно до cTaTTi 5 Закону УкраiЪи <Про звернення
громадян), в якому зазначае прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання,
контактний телефон, змiст порушеного питання, прохання про особистий
прийом.

Попереднiй запис громадянин на особистий прийом по телефону не
проводиться.

першочерговому порялку злiйснк_lс,гься lrрийом таких категорiй

8, Реестрацiя письмових звернень до директора !епартаменry з проханням
особистою прийому громадян здiйснюеться вiддiлом контролю та зtsернень
контрольно-аналiтичного управлiння у вiдповiдному журналi.
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9. Попереднiй запис громадян на особистий прийом до директора

,Щепартаменту проводиться у разi, коли порушене питання, викладене
попередньо у письмовiй формi, не вирiшено по cyTi пiсля особистого прийому у
начаJIьника вiддiлу, Еачальника управлiння чи заступника директора

flепартаменry (вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв).
10. За результатами запису, посадовоIо особою вiддiлу контролю та

звернень контрольно-аналiтичного управлiння на якого покладено робоry зi
зверненнями громадян, формуються списки громадян, якi виявили бажання
потрапити на особистий прийом.

Про дату i час особистого прийому громадянина повiдомляють письмово.

11. Пiд час особистого прийому громадян диреюором та заступниками

директора .Щепартаменry громадянин повинен пред'явити документ, який
посвiдчуе його особу.

Пiд час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутнi ix
представники, повноваження яких оформленi в устаIiовленому порядку таlабо
особи, якi перебувають у родинних вiдносинах з такими громадянами i мають

доцlменти, що пiдтверджують ixHi особи та повноваження.
Присутнiсть cTopoHHix осiб пiд час проведення особистого прийому не

допускасться.

12. Письмовi та ycHi звернення (пропозицii, заяви i скарги), поданi пiд час
особистого прийому, рееструються у загальному порядку та розглядаються у
строки визначенi чинним законодавством.

13. За дорученням директора .Щепартаменту для участi у проведеннi
особистого прийому громадян можуть бути залученi начальники вiддiлiв
!епартаменту та керiвники пiлпорялкованих комунальних пiдприсмств тощо.

14. особистий прийом iноземних громадян та осiб без громадянства
здiйснюсться на загальних пiдставах, за потреби - з rtастю перекладача.

15. особистий прийом громадян директором .щепартаменry та
заступниками директора ,.Щепартаменry проводиться у примiщеннi за адресою:
м. Киiв, вул. Хрещатик, 10, або в службових кабiнетах згiдно з графiком
проведення особистого прийому громадян, затвердженого Haкaaloм директора
.Щепартаменту,
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l6. Yci звернення громадян на особистому прийомi рееструються. Якщо
вирiшити порушенi в усному зверненнi питання безпосередньо на особистому
прийомi неможливо, воно розглядаеться у тому ж порядку, що й письмове
звернення. Про результати розгляду громадянину повiдомлясться письмово або

усно, за бажанням громадянина.

17. Якщо питання) порушенi в зверненнi громадянина, не входять до
компетенцii .Щепартаменту, таке звернення у строк не бiльше п'яти днiв з дня
реестрацii надсилаеться за належнiстю вiдповiдному органу чи посадовiй особi,
про що повiдомляеться громадянину, який подав звернення.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертаеться
заявнику з вiдповiдними роз'ясненнями не пiзнiш як через десять днiв вiд дня
його надходження, KpiM випадкiв, передбачених частиною першою cTaTTi 7
Закону Украiни <Про звернення громадян).

18. Повторний особистий прийом громадянина з питання, яке вже

розглядалось керiвництвом flепартаменту, проводиться у разi, коли порушене
питання не було вирiшено по cyтi.

19. У разi повторного звернення, посадовою особою, що здiйснюе
особистий прийом вивчаються матерiали з порушеного питання, з'ясовуються
причини повторного звернення та надаються необхiднi роз'яснення.

20. ВiддiЛ контролЮ та звернень контрольно-аналiтичного управлiння
здiйснюе узагаJIьнення, аналiз прийому громадяЕ i розгляду письмових
звернень у .Щепартаментi про що iнформу€ директора ,Щепартаменry за
пiдсумками роботи щоквартально

IIа,lальниtt KoII1lro.,l |, но -
а на",l iTlt чного управ-,l i н гtя С. Бала
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