
 
  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
 

_12.02.2014__ № 36 
 
Про запровадження Єдиного  
дня прийому громадян 
в органах виконавчої  
влади Запорізької області 
 

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 
07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 
реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою поліпшення 
можливостей спілкування жителів Запорізької області з керівниками та 
посадовими особами органів виконавчої влади: 

 
1. Запровадити з 01.03.2014 в обласній державній адміністрації, 

районних державних адміністраціях Єдиний день прийому громадян, під час 
якого керівникам, їх заступникам та посадовим особам цих органів 
проводити протягом робочого часу особисті прийоми громадян в 
адміністративних будівлях відповідних органів. 

Єдиний день прийому громадян проводити у перший четвер щомісяця 
додатково до затверджених графіків особистих прийомів громадян. У разі, 
якщо Єдиний день прийому громадян припадає на святковий день, 
проводити його у четвер наступного тижня.  

 
2. Встановити такі часи проведення особистих прийомів громадян в 

облдержадміністрації у межах Єдиного дня прийому громадян: 
1) перший заступник, заступники голови та керівники структурних 

підрозділів облдержадміністрації здійснюють прийом громадян з 13:00 до 
15:00; 

2) голова облдержадміністрації здійснює особистий прийом громадян, 
питання яких не були вирішені під час особистого прийому першого 
заступника та заступників голови облдержадміністрації, з 15:00 до 16:00 за 
участю першого заступника та заступників голови облдержадміністрації. 
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3. Посадовим особам облдержадміністрації, зазначеним у п. 1 цього 

розпорядження, у межах Єдиного дня прийому громадян проводити прийом 
без попереднього запису в порядку живої черги у своїх службових кабінетах  
відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». 

 
4. Головам районних державних адміністрацій надати до 07.03.2014 копії 

розпорядчих документів щодо запровадження Єдиного дня прийому 
громадян до відділу роботи із зверненнями громадян апарату 
облдержадміністрації. 

 
5. Рекомендувати міським головам міст обласного значення, керівникам 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади розглянути 
можливість проведення особистих прийомів громадян в Єдиний день 
прийому громадян.  

До 03.03.2014 повідомити облдержадміністрацію про прийняте рішення. 
 
6. Начальнику Управління у справах преси та інформації 

облдержадміністрації та головам райдержадміністрацій до 03.03.2014 
забезпечити оприлюднення інформації про запровадження Єдиного дня 
прийому громадян у регіональних та місцевих засобах масової інформації. 

 
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови – керівника апарату облдержадміністрації Пелиха Ю.Г. 
 
 
 

Голова обласної 
державної адміністрації О.М. Пеклушенко 
 
 
 
 


