
       

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ  

п’ятдесят пʼятої сесії сьомого скликання 

 
 

16 травня 2019 року № 193 

 

 

Про затвердження Положення про  

громадську приймальню депутатів 

Пирятинської міської ради  

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Закону України „Про статус депутатів місцевих рад“, з метою 

забезпечення можливостей депутатів щодо захисту інтересів виборців, якісного 

та своєчасного вирішення завдань і доручень, які покладаються на депутата 

законом та виборцями, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:   

 

1. Затвердити Положення „Про громадську приймальню депутатів 

Пирятинської міської ради“ (додаток 1). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Пирятинської 

міської ради Чайку Т.Г. 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення п’ятдесят пʼятої сесії  

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

16 травня 2019 року № 193 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про громадську приймальню депутатів Пирятинської міської ради 

 

1. Загальні положення 

  

1.1. Громадська приймальня депутатів Пирятинської міської ради (далі -

громадська приймальня) є формою роботи депутатів Пирятинської міської ради 

з громадянами, об'єднаннями громадян, трудовими колективами підприємств, 

установ та організацій незалежно від форми власності, органами державної 

влади та місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, 

розташованими на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади. 

1.2. Громадська приймальня у своїй роботі керується Конституцією 

України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про 

статус депутатів місцевих рад“, „Про звернення громадян“, іншими 

нормативно-правовими актами, а також цим Положенням. 

1.3. Шляхом організації роботи громадської приймальні депутати міської 

ради працюють безпосередньо з виборцями, іншими громадянами.  

1.4. Громадська приймальня забезпечує безперервний зв'язок між 

виборцями та депутатами Пирятинської міської ради, є однією із форм 

громадського контролю за діяльністю депутатів Пирятинської міської ради. 

1.5. Депутати Пирятинської міської ради, а також депутатські групи, 

фракції Пирятинської міської ради можуть відкривати на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади (далі- ОТГ) й інші 

громадські приймальні, які керуються цим Положенням. 

1.6. Основною метою діяльності громадської приймальні є сприяння 

забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів 

громадян. 

1.7. Діяльність приймальні ґрунтується на принципах верховенства права 

та законності. 
        

2. Завдання громадської приймальні 

  

2.1. Основним завданням громадської приймальні є сприяння депутатами 

Пирятинської міської ради виборцям та територіальній громаді ОТГ у 

вирішенні їхніх проблем. 

2.2. Шляхом організації роботи громадської приймальні депутати міської 

ради: 



визначають і оприлюднюють дні та години особистого прийому громадян 

депутатами Пирятинської міської ради; 

ведуть прийом виборців, інших громадян;  

ведуть реєстрацію звернень та заяв;  

сприяють вирішенню законних вимог громадян;  

надають їм консультації та юридичну допомогу; 

підтримують зв’язок з громадянами, об’єднаннями громадян, трудовими 

колективами підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності, органами державної влади та місцевого самоврядування, органами 

самоорганізації населення, розташованими на території ОТГ; 

ведуть облік соціально незахищених громадян; 

інформують виборців про роботу Пирятинської міської ради та її органів, 

про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших 

програм, міського бюджету, рішень Пирятинської міської ради і доручень 

виборців; 

вивчають громадську думку, потреби ОТГ, потреби населення, 

інформують про них Пирятинську міську раду та її органи, беруть 

безпосередню участь у їх вирішенні. 

  

3. Повноваження громадської приймальні 

  

3.1. Під час роботи в громадській приймальні депутат міської ради: 

збирає заяви та звернення мешканців, узагальнює їх, веде листування; 

вживає передбачені законом заходи для задоволення вимог громадян; 

допомагає у створенні органів самоорганізації населення;  

організовує прийом виборців; 

узагальнює та подає виконкому міської ради пропозиції щодо планів та 

програм соціально-економічного розвитку ОТГ, якості надання житлово-

комунальних та соціально-культурних послуг жителям ОТГ 

сприяє висвітленню у засобах масової інформації проблем ОТГ, 

діяльності депутатів Пирятинської міської ради, органів місцевого 

самоврядування, органів самоорганізації населення. 

3.2. В громадській приймальні депутати міської ради зобов’язані: 

вести журнал реєстрації особистого обліку прийому осіб, які звернулись 

до громадської приймальні; 

дотримуватись Конституції України, інших нормативно-правових актів та 

міжнародних договорів; 

не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина; 

приймати осіб, які звернулися до громадської приймальні, та розглядати 

порушені ними питання; 

консультувати особу про всі можливі шляхи врегулювання спору чи 

вирішення питання; 

дотримуватись етичних норм, бути коректним і ввічливим у спілкуванні з 

особою, що звертається; 



повідомляти керівників відповідних установ, підприємств та організацій у 

разі отримання конкретних даних про порушення прав та законних інтересів 

особи, вимог законодавства; 

не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм 

відома під час звернення громадянина, у ході розгляду справи; 

не допускати  застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або 

іншими ознаками. 

3.3. В ході здійснення прийому в громадській приймальні депутату 

міської ради забороняється: 

відмовляти виборцям та іншим громадянам у їх прийомі; 

відмовляти у прийнятті та розгляді звернень, посилаючись на політичні 

погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність 

громадянина; 

направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим 

особам, дії чи рішення яких оскаржуються; 

переслідувати громадян за подання скарг або критику окремих посадових 

осіб, а також окремих депутатів Пирятинської міської ради; 

примушувати громадян до подання ними власних або колективних 

звернень з будь-яких питань; 

примушувати громадян до участі в акціях з будь-яких питань; 

розголошувати одержані із звернень та заяв відомості про особисте життя 

громадян без їх згоди; 

розголошувати одержану із звернень та заяв громадян інформацію, яка 

ущемляє права і законні інтереси громадян; 

з'ясовувати дані про особу громадянина, які не стосуються його 

звернення або заяви; 

розголошувати прізвища, місця проживання та роботи громадян (авторів 

звернень) без їх згоди. 

 

4. Організація роботи громадської приймальні 

 

4.1.  Організовують роботу громадської приймальні депутати 

Пирятинської міської ради. 

4.2. У роботі громадської приймальні беруть участь: 

депутати Пирятинської міської ради; 

помічники-консультанти депутатів Пирятинської міської ради. 

4.3. В громадській приймальні здійснюється прийом громадян депутатами 

міської ради згідно з оприлюдненим графіком роботи. 

Депутат Пирятинської міської ради особисто приймає громадян не рідше 

одного разу на місяць. 

4.4. Графік роботи громадської приймальні (додаток 2) та  Порядок  

роботи громадської  приймальні оприлюднюються у місцевих засобах масової  



інформації, а також вивішуються в приміщенні, у якому розміщена громадська 

приймальня, у місцях, зручних для вільного огляду. 

4.5 Реєстрація особистого обліку прийому осіб, які звертаються до 

громадської приймальні, здійснюється за допомогою журнальної форми 

реєстрації (додаток 2), визначеною Інструкцією 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, затвердженою постановою Кабінету 

Міністрів України від 14.04.1997 № 348. 

4.6. Питання, з якими звертаються особи, вирішуються під час прийому в 

день їх звернення з урахуванням часу роботи громадської приймальні, або у 

визначені Законом України „Про звернення громадян“ строки.  

 

5. Припинення діяльності громадської приймальні 

 

5.1. Припинення діяльності громадської приймальні здійснюється: 

за рішенням депутатів Пирятинської міської ради; 

із закінченням повноважень депутатів Пирятинської міської ради даного 

скликання. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 до Положення про громадську 

 приймальню депутатів  

 Пирятинської  міської ради  

 
Зразок 

 

ГРАФІК  

роботи громадської приймальні  

депутатів Пирятинської міської ради 

 
 
 

День прийому Прізвище, ім’я, по батькові депутата Час прийому 

   

 

 

 

 

Секретар міської ради       Т.Г.Чайка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 



Додаток 2 

 до Положення про громадську 

 приймальню депутатів  

 Пирятинської міської ради 

 

Зразок  

  

 

ЖУРНАЛ  

реєстрації звернень осіб до громадської приймальні 

депутатів Пирятинської міської ради  
 

№ 

з/п 

Дата 

прийому 

Хто 

приймає 

Прізвище, ім’я, 

по батькові, 

адреса, місце 

роботи, категорія 

(соціальний стан) 

заявника 

Порушені 

питання 

(короткий 

зміст) 

Наслідки 

вирішення, дата 

одержання 

відповіді 

      
  
 
 
 
Секретар міської ради      Т.Г.Чайка 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


