
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Завідувач КДШ №$ 1 
« Веселка» ,/Ш 'Гі&^ 
Від 09.01.2018 ро* /

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян 

завідуючою КДНЗ № 11 «Веселка».

Цей порядок визначає основні вимоги щодо організації та проведення 
особистого прийому громадян завідуючою КДНЗ № 11 « Веселка» відповідно до статті 
40 Конституції України, статті 22 Закону України "Про звернення громадян"- та Указу 

Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 " Про першочергові заходи 
щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування", пункту 5.1 розділу 5 
Положення про КДНЗ № 11 «Веселка »,затвердженого рішенням міської ради від №

1. Особистий прийом громадян завідуючою КДНЗ № 11« Веселка»:
1.1. Особистий прийоми громадян завідуючою проводиться згідно з 

затвердженим графіком, який оприлюднюються на веб- сайті навчального закладу: 
особистий - два рази на тиждень .

Особистий прийом здійснюється завідуючою у середу та п’ятницю з 15.00 до 
17.00 . При цьому завідувач вживає заходів щодо проведення першочергового 
особистого прийому (у дні прийому) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної 
Праці, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно 
почесне звання України "Мати-героїня", а також тих громадян, звернення яких уже 
розглядалися і з результатами розгляду яких громадяни не згодні, або порушені ними 
питання залишилися невирішеними.

1.2. На особистому прийомі приймаються громадяни, у зверненнях яких 
порушуються питання, що стосуються повноважень завідуючої. Також особистий 
прийом може здійснюватися і не в дні особистого прийому.

1.3. Повторно на особистий прийом до завідуючої приходять громадяни, коли 
питання, порушені у їх попередньому обгрунтованому зверненні, не були вирішені по 
суті.

1.4. Для участі в особистому прийомі громадян, які звертаються до завідуючої, 
можуть залучатися вихователь-методист, сестра медична старша, головний 
бухгалтер,вихователі, до компетенції яких належить вирішення порушених у зверненнях 
громадян питань.

1.5. У разі потреби забезпечують добірку матеріалів з питань, що будуть 
розглядатися на особистому прийомі завідувача, відповідей громадянам на їх 
звернення.

3. Організація та порядок контролю за термінами розгляду звернень громадян під 
час особистого прийому , здійснюються відповідно до схеми (Додаток).



Додаток 1
до Порядку організації та проведення 

особистихприйомівгромадян 
завідувачем КДНЗ № 11 «Веселка»

СХЕМА
організації та порядку здійснення контролю за термінами розгляду звернень

громадян

1 .Підготовка проекту наказу про затвердження графіку особистого прийому завідувачем 
КДНЗ № 11 «Веселка», «телефону довіри» .

Віаоватедь-методист
Щороку -  перший робочий день січня

2.Оприлюднення на дошці оголошення, на сайті КДНЗ № 11 «Веселка» особистого 
прийому громадян завідувачем, та наказу «телефону довіри» .

Виховатедь-методист 
Щоквартально, до 10 числа

3. Реєстрація отриманих звернень громадян у журналах обліку проводиться завідувачем.. 
У разі відсутності з причин хвороби, відпустки, проходження курсів чи ін.. реєстрацію 
проводить вихователь - методист, що відповідно до посадових обов’язків здійснює його 
заміну.

Виховатедь-методист
Щоденно, в день надходження звернень
громадян

4.Резолюція завідувача КДНЗ № 11 «Веселка» щодопризначеннявідповідального за 
виконання доручення порушеного в зверненні громадян.

Завідувач 
В день отрилшння звернення

5. Оформлення журналів: особистого прийому, реєстрації заяв, пропозицій та скарг 
громадян, обліку звернень громадян на телефон довіри.

Виховатедь -  методист 
В день отримання

6 Інформуваннязавідувача про наявністьзвернень на телефон довіри
Вихователь - методист

В день отримання звернення
7. Взяття на контроль термінів розгляду звернень громадян.

Вихователь - методист 
В день отримання звернення

8. Своєчасна передача звернень громадян виконавцям
Виховатедь-методист

В день отримання звернення



9.Забезпечення своєчасного виконання доручення при розгляді звернення громадян, 
дотримання термінів відповідно до законодавства.

Відповідальна особа ,яка зазначена у  резолюції 
першою

10.Надання нагадувань посадовим особам про закінчення термінів розгляду звернень 
Вихователь - методист
Щотижня

11.Підготовка та направлення проміжної відповіді заявникам в разі продовження 
завідувачем термінів розгляду звернень громадян.

Посадова особа, зазначена у  резолюції першою

12 Зняття звернення громадян з контролю, формування справи для зберігання.
Завідувач
Після надання відповіді заявнику

13.Аналіз виконання звернень та надання довідки про стан зі зверненням громадян за рік 
до управління освіти.

Виховатедь-методист 
Щокварталу до 28 числа


