
 1. Діловодство за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і 

скаргами (далі - звернення) громадян у Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації (далі - райдержадміністрація) ведеться окремо від 

інших видів діловодства і покладається на відділ роботи із зверненнями 

громадян в апараті райдержадміністрації та на керівників самостійних (з 

правами юридичної особи) структурних підрозділів райдержадміністрації. 

Особисту відповідальність за стан діловодства за зверненнями громадян в 

апараті райдержадміністрації несе керівник апарату та начальник відділу 

роботи із зверненнями громадян, а в самостійних структурних підрозділах 

райдержадміністрації - їх керівники. 

2. Усі звернення громадян, що надходять до райдержадміністрації 

централізовано приймаються та реєструються у відділі роботи із зверненнями 

громадян апарату райдержадміністрації (далі-Відділ) в день їх надходження в 

автоматизованій системі реєстрації звернень громадян. Конверти (вирізки з 

них) зберігаються разом із зверненнями. 

Облік особистого прийому громадян керівниками райдержадміністрації 

здійснює Відділ  за допомогою автоматизованої системи реєстрації звернень 

громадян. 

Облік особистого прийому громадян керівниками самостійних структурних 

підрозділів ведеться відповідно до Порядку організації та проведення 

особистого прийому громадян у Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 

райдержадміністрації. 

Звернення громадян, які надходять до райдержадміністрації після 16 години,  

реєструються наступним днем. 

Письмові звернення, подані на особистому прийомі у керівників 

райдержадміністрації, також централізовано реєструються Відділом. 

Під час реєстрації звернень надається умовне позначення-реєстраційний 

індекс, який складається з початкової літери прізвища заявника та 

порядкового номера пропозиції, заяви, скарги, що надійшла. Реєстраційний 

індекс може бути доповнений іншими позначеннями, що забезпечують 

систематизацію, пошук, аналіз  і зберігання звернень. 

Реєстраційний індекс звернень зазначається у реєстраційному штампі. 

Штамп ставиться на нижньому полі першого аркуша документа праворуч або 

на іншому вільному від тексту місці, крім місця, призначеного для підшивки. 

Автоматизована реєстрація звернень  громадян здійснюється шляхом 

прямого введення із звернення в персональний комп’ютер таких елементів: 



дата надходження звернення; прізвище, ім’я, по батькові, категорія 

(соціальний стан) заявника; звідки одержано звернення, дата, індекс, 

контроль; порушені питання - короткий зміст, індекси; зміст і дата резолюції, 

прізвище автора, виконавець, термін виконання; дата надіслання, індекс і 

зміст документа, прийняті рішення, дата зняття з контролю; номер справи за 

номенклатурою. 

Автоматизована реєстрація обліку особистого прийому громадян 

здійснюється шляхом прямого введення в персональний комп’ютер 

наступних даних: дата прийому, хто приймає; прізвище, ім’я, по батькові, 

адреса, місце роботи, категорія (соціальний стан) заявника; порушені 

питання - короткий зміст, індекси; кому доручено розгляд, зміст доручення, 

термін виконання, прийняті рішення, дата одержання відповіді. 

У процесі автоматизованої реєстрації звернень за  кожним зверненням 

створюється окрема реєстраційно-контрольна картка та формується банк 

реєстраційних даних. 

3. Усі звернення одного й того ж громадянина, що надійшли до 

райдержадміністрації, обліковуються Відділом за реєстраційним індексом 

першого звернення з доданням порядкового номера, що проставляється через 

дріб. 

Звернення одного й того ж громадянина з одного й того ж питання, що 

надіслані різним адресатам і  надішли до райдержадміністрації 

обліковуються в тому ж порядку, а на відповідному полі реєстраційно-

контрольної картки робиться позначка „Дублетне”. 

У разі надходження повторних звернень  на верхньому полі першого аркуша 

повторного звернення праворуч  та на відповідному полі реєстраційно-

контрольної картки робиться позначка „ПОВТОРНО” і  підбирається все 

попереднє листування. 

4.  У разі коли про результати   розгляду   письмового звернення необхідно 

повідомити   іншу  організацію,  перший аркуш контрольованого звернення 

позначається словом "КОНТРОЛЬ" та робиться аналогічна відмітка в 

реєстраційно-контрольній картці автоматизованої системи реєстрації 

звернень. 

Звернення, на які даються попередні відповіді, з контролю не знімаються. 

Контроль завершується тільки після прийняття рішення і вжиття заходів 

щодо вирішення питань, зазначених в зверненнях. 

Рішення про зняття з контролю звернень приймають голова 

райдержадміністрації та його заступники, які прийняли рішення про 

контроль. 



Здійснення контролю за виконанням звернень громадян в апараті 

райдержадміністрації покладається на Відділ, в самостійних структурних 

підрозділах райдержадміністрації на працівника, відповідального за 

діловодство за зверненнями громадян. 

5.  Відповіді на звернення громадян реєструються Відділом. 

Не допускається надсилання відповідей  заявникам чи відповідним 

контролюючим органам без їх реєстрації у Відділі. 

Індекс письмової відповіді складається з чотирьох груп арабських цифр. 

Перша група цифр - індекс посадової особи, яка підписала відповідь, друга - 

індекс Відділу, третя  - індекс структурного підрозділу, який готував 

відповідь,  четверта -  реєстраційний індекс (номер) звернення. 

Кількість примірників відповіді повинна відповідати кількості   адресатів. 

Два примірника відповіді обов’язково з оригінальним підписом  посадової 

особи, яка надає відповідь. Один з цих двох примірників надсилається 

першому адресату, інший зберігається у Відділі разом з оригіналом 

звернення та матеріалами щодо його розгляду. 

Кожна відповідь повинна мати відмітку про безпосереднього виконавця, що 

складається із його прізвища і номера службового телефону, які зазначаються 

на лицьовому або зворотному боці останнього аркуша відповіді. 

У разі коли за результатами розгляду звернення заявникові надається усна 

відповідь, робиться відмітка у реєстраційно-контрольній картці 

автоматизованої системи реєстрації звернень та відповідний запис у 

документах справи на вільному від тексту  місці  першого аркуша  (крім  

місця, призначеного для підшивки) або в окремий довідці. 

 6. Відділ  щоквартально,  до 10 числа наступного за звітним періодом місяця, 

готує та надає голові райдержадміністрації інформацію щодо розгляду 

звернень громадян у формі аналітичний довідок.  Статистичні та аналітичні    

довідки    поточного    характеру складаються в міру потреби. 

7. Звернення громадян після їх вирішення з усіма документами щодо їх    

розгляду і вирішення та примірником реєстраційно-контрольної  форми   

мають бути повернуті Відділу для централізованого    формування   справ,    

картотек, банку даних. 

Формування і зберігання справ у виконавців забороняється. 

Документи розміщуються в справах у хронологічному порядку. Кожне 

 звернення з усіма документами щодо розгляду і вирішення становлять у 

справі самостійну групу. 



 У разі одержання повторного звернення або появи додаткових документів 

вони підшиваються до даної групи документів. 

Під час формування справ перевіряється правильність спрямування 

документів до справи, їх комплектність. 

Невирішені звернення, а також неправильно оформлені документи підшивати 

до справ забороняється. 

8. Звернення громадян та  матеріали щодо їх розгляду, формуються у справи 

та зберігаються у Відділі 5 років. 

Відповідальність за схоронність документів за зверненнями громадян 

покладається на  начальника Відділу. У разі необхідності зберігання 

оригіналів звернень в структурних підрозділах райдержадміністрації 

(справах квартирного обліку, справах про надання матеріальної допомоги, 

тощо) відповідальність за їх схоронність несуть безпосередньо керівники цих 

структурних підрозділів. 

У разі необхідності постійно діюча експертна комісія райдержадміністрації 

може прийняти рішення про збільшення терміну зберігання або про постійне 

зберігання найцінніших звернень громадян. 

  Рішення експертної комісії про збільшення термінів зберігання документів 

за зверненнями громадян, про їх відбір для подальшого зберігання, 

підлягають обов'язковому затвердженню головою райдержадміністрації. 

Після закінчення встановлених термінів зберігання документи за 

зверненнями громадян підлягають знищенню у порядку, встановленому 

Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України. 

 


