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Група № 45 

Урок № 8 

Тема уроку: Організація діловодства за зверненнями громадян. Характеристика 

звернень громадян. 

Мета уроку:  

Навчальна – формувати навички роботи в діловодстві зі зверненнями громадян, 

засвоїти характеристику звернень та вимоги щодо їх розгляду.  

Розвивальна - сприяти розвитку творчої активності учнів, формуванню пізнавальних 

здібностей, розширенню кругозору і збагаченню словникового запасу, розвиток уміння 

оперувати отриманими знаннями, застосовувати їх на практиці. 

Виховна –  формувати відповідальність за результати своєї роботи,  сприяти 

підвищенню мотивації до  управлінської діяльності та співпраці в колективі. 

Матеріал уроку: 

До організації діловодства зі зверненнями громадян висуваються певні вимоги.  

До цих вимог відносять: 

 діловодство зі зверненнями громадян повинно вестися окремо від загального 

діловодства; 

 діловодство зі зверненнями громадян в установах, організаціях на підприємствах 

незалежно від форм власності повинно відповідати вимогам чинного законодавства. 

У  відповідності до  Закону  України  “Про  звернення  громадян”, під зверненням 

необхідно  розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви 

(клопотання) і скарги.  

 Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, 

рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів 

усіх рівнів, посадових осіб, а також  висловлюються думки щодо врегулювання суспільних 

відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського 

життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.  

 Заява (клопотання) – звернення  громадян з проханням про сприяння реалізації 

закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про 

порушення чинного  законодавства чи недоліки в діяльності  підприємств, установ організацій 



незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових 

осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове 

звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо. 

 На відміну від пропозицій, заяви не розкривають шляхи та засоби вирішення 

встановленого завдання, а лише формулюють його. Заяви частіше за все  вміщують прохання 

особистого характеру.  

 Заява подається і тоді, коли громадянин (група громадян) мають за мету  повідомити про 

ті, чи інші недоліки в роботі підприємства, установи, організації, навіть в тому разі, коли ці 

недоліки  безпосередньо не відносяться до його особистих прав чи інтересів, які оберігаються 

законом. 

 Скарга – звернення  з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, 

порушених діями чи бездіяльністю, рішеннями державних органів, органів місцевого 

самоврядування, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб. 

 На відміну від пропозицій і заяв, скарга подається в разі порушення яких-небудь прав чи 

інтересів громадян, які встановлені та закріплені законодавством, а також інших особистих 

інтересів громадян, які не суперечать суспільним. 

Порядок контролю за розглядом письмових та усних звернень громадян регламентується 

Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян, в установах, організаціях, на підприємствах незалежно 

від форм власності, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 

р. №348.  

Пропозицiї, скарги i заяви громадян надходять в установи як в усному, так і письмовому 

виглядi. Письмовi заяви можуть пересилатися поштою, телеграфом, вручатися особисто або че-

рез експедиції чи спеціальні бюро скарг, створені у великих установах. Уснi — висловлюються 

на особистому прийомi чи передаються по телефону. Останні узагальнюються письмово у 

виглядi довiдки чи в iншiй формi. Письмовi та уснi пропозицiї, заяви, скарги мають однакову 

силу, якщо законом не встановлене iнше, i пiдлягають ретельнiй перевiрцi.  

Принцип реєстрації пропозицiй, скарг, заяв подібний до принципу роботи зi службовими 

документами. Реєстрацiї пiдлягають всi пропозицiї, скарги i заяви, що надходять, але особ-

ливiстю iндексацiї тут є те, що до iндексу додається перша лiтера прiзвища автора документа 

(наприклад, скаргу гр. Лисенко пiд №83 записують таким чином: Л-83).  

Картотека заяв, пропозицiй i скарг ведеться окремо вiд картотеки iнших видів документiв. 

Картки розташовуються за прiзвищами заявникiв в алфавiтному порядку. В разi необхiдностi 

алфавiтну картотеку можна подiлити за адмiнiстративно-територiальною ознакою, а всерединi 

— за прiзвищами (згідно з алфавітом).  



Під час реєстрацiї первинного надходження заяви, скарги тощо картка заповнюється 

повнiстю, за винятком деяких колонок. В колонцi "Кореспондент" пишуть прiзвище, iм'я, по-

батьковi, мiсце роботи чи домашню адресу громадян. У разi повторного надходження заява 

реєструється в тiйсамiйкартцi в спецiально передбачених графах.  

У рядi випадкiв ведуться журнали реєстрацiїпропозицiй, заяв i скарг. Заповнення граф 

журналу проводиться аналогiчно заповненню граф єдиної реєстрацiйної картки.  

Iнколи надходять повторнi листи громадян з одного й того ж питання. Доводиться пере-

гортати журнал, щоб встановити, чи заява не повторна. Бувають випадки пропусків при пере-

глядi журналу, що веде до нової реєстрацiїдокументiв i направлення їх на розгляд iншим вико-

навцям.  

Про надходження та результати розгляду пропозицiй, заяв i скарг громадян в установах I i 

II категорiй щомісяця складається окреме зведення, III і IV категорій — заповнюється 

спеціальна графа в єдинiйщомiсячнiйдовiдцi про виконання документiв. Цiданiвикористову 

ються для узагальнення i аналiзу.  

Пiсляреєстрацiївсiпропозицiї, заяви, скарги передаються керiвнику установи, який призна-

чає виконавця.  

 Розгляд пропозицiй, заяв i скарг громадян.  

У розглядi пропозицiй, заяв, скарг велике значення мають термiни виконання.  

Розгляд заяв i скарг громадян в усiх органах не повинен перевищувати один мiсяць. При 

цьому заяви i скарги, що не вимагають додаткового вивчення і перевiрки, пiдлягають розгляду 

невiдкладно, в усякому разі не пiзнiше 15 днiв з дня надходження. Керiвник установи може про-

довжити термiн розгляду заяви чи скарги, але не бiльшенiж на один мiсяць, повiдомивши про 

це заявника в п'ятиденний строк. Термiн розгляду питань, що мiстяться у пропозицiях, заявах 

тощо, рахується з моменту їх надходження в органiзацiю.  

Заяви чи скарги, що надiйшли в установу, яка не вирiшує даних питань, не пізніше, ніж у 

п’ятиденний строк пересилаються до вiдповiдного закладу, з повiдомленням заявника. На осо-

бистому прийомi у такому випадку громадянам дається роз'яснення, куди їм потрібно звернути-

ся.  

Всi скарги, заяви, пропозицiї треба розглядати вчасно, у їх вирiшеннi не припускати тяга-

нини. Категорично забороняється направляти скарги громадян для розгляду посадовим особам, 

дiї яких оскаржуються.  

Посадовi особи, вирiшуючи питання, зазначені у пропозицiях, заявах та скаргах, зо-

бов'язанi уважно розiбратися з їх сутi, винести обгрунтованiрiшення, забезпечити їх оперативне 

i правильне виконання, повiдомити громадян про прийнятiрiшення, вчасно виявити та усунути 

причини, якi породжують порушення прав громадян.  



 

 

Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати відповіді на 

контрольні питання. 

Контрольні питання: 

 Які вам відомі види звернень? 

 Охарактеризуйте звернення громадян? 

 В який спосіб відбувається звернення громадян до установ, організацій, 

підприємств? 

 Які вам відомі вимоги щодо розгляду звернень? 

  

Написати конспект, дати відповіді на контрольні  питання. 

Відповіді на питання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

У темі листа вказати № групи, прізвище та ім’я учня. 

 

 

 


