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ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ
головного спеціаліста відділу діловодства та роботи із зверненнями громадян

Завдання, обов'язки та повноваження
Керується Конституцією України, законами України, Указами та розпо

рядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, 
розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій та 
іншими нормативними актами.

Загальна частина
Призначається на посаду та звільняється з неї головою районної 

державної адміністрації за поданням керівника апарату та начальника 
відділу.

При вирішенні питань, які належать до його компетенції:
- взаємодія з органами місцевого самоврядування, структурними 

підрозділами районної державної адміністрації, підприємствами, установами 
та організаціями усіх форм власності;

- здійснення діяльності на основі щоквартального та поточних планів 
роботи, затверджених керівником апарату районної державної адміністрації;

- приймання, первинна обробка та реєстрація звернень громадян з 
використанням автоматизованої системи діловодства і документообігу, 
інформування голови районної державної адміністрації, його заступників та 
керівників про зміст звернень;

- направлення керівникам управлінь, відділів районної державної 
адміністрації, підприємств, організацій усіх форм власності для розгляду 
заяв, звернень, скарг громадян, до компетенції яких входить вирішення 
питань;

- здійснення контролю за своєчасним вирішенням питань, поставлених 
у заявах та зверненнях громадян, які направлені на розгляд у структурні 
підрозділи районної державної адміністрації, підприємства та організації всіх 
форм власності;

- організація, в окремих випадках, перевірка на місцях фактів, що 
зазначені у зверненнях громадян;

- прийняття участі у розробці методичних рекомендацій з питань 
організації роботи із зверненнями громадян;

- організація щомісячного проведення групи контролю районної 
державної адміністрації, в рамках якого здійснюються перевірки стану

апарату районної державної адміністрації



роботи із організації роботи із зверненнями громадян у структурних 
підрозділах районної державної адміністрації;

- надання практичної та методичної допомоги виконкомам міської, 
селищних та сільських рад у роботі зі зверненнями громадян. Бере участь у 
перевірках робочої групи щодо виконання делегованих повноважень 
виконкомів рад району;

- організовує та приймає участь у проведенні особистого прийому 
громадян головою районної державної адміністрації та його заступниками;

- організовує та приймає участь у проведенні особистого прийому 
громадян за місцем їх проживання головою районної державної адміністрації 
та його заступниками;

- організовує проведення "прямої телефонної лінії" головою районної 
державної адміністрації та його заступниками;

- ведення обліку громадян, які побували на особистому прийомі 
громадян за місцем їх проживання та які спілкувалися по "прямій 
телефонній лінії";

- складання проектів доручень, наданих головою районної державної 
адміністрації та його заступниками щодо звернень громадян;

- організовує проведення роз’яснювальної роботи з питань реалізації 
конституційного права громадянами на звернення;

- забезпечує реалізацію конституційних прав громадян на письмове 
звернення та особистий прийом з обов’язковим одержанням обґрунтованої 
відповіді;

- організовує та готує документи для розгляду на засіданні постійно 
діючої комісії з питань розгляду звернень громадян на чолі з головою 
районної державної адміністрації;

- підготовка проектів розпоряджень голови районної державної
адміністрації, що стосуються роботи із зверненнями громадян;

- проведення аналізу та узагальнення питань, що порушуються у 
зверненнях громадянами, вносити пропозиції щодо їх вирішення ш 
апаратних нарадах та засідання колегії районної державної адміністрації;

- виконує інші доручення голови районної державної адміністрації, 
його заступників та керівника апарату;

- здійснює зберігання письмових звернень, проводить роботу з
поточним архівом відділу, по закінченню терміну зберігання звернень,
знищення їх згідно затвердженого акту;

- здійснює направлення відповіді заявникам поштою;
- проводить забезпечення функціонування «гарячої» телефонної лінії;
- проводить розміщення публічної інформації на сайті та співпрацює із 

засобами масової інформації.

Має право

- вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо поліпшення роботи 
зі зверненнями громадян з питань організації особистого прийому,



з
проведення’’прямої телефонної лінії”, приймати рішення у відповідності з 
посадовими обов'язками;

- знайомитися зі станом роботи з питань організації роботи із 
зверненнями громадян, здійснювати контроль за виконанням нормативних 
актів у структурних підрозділах районної державної адміністрації, 
виконкомах міської, селищних, сільських рад та вимагати від працівників 
виконання встановлених правил відповідної роботи;

- запитувати від структурних підрозділів районної державної 
адміністрації інформації, необхідні для підготовки відповідей на звернення 
громадян.

Повинна знати
- Конституцію України, Закони України «Про звернення громадян», 

«Про засади запобігання і протидії корупції», «Про етику», акти 
законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби; 
Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації, прийняті в межах їх повноважень, що регулюють 
розвиток відповідних сфер управління; практику застосування чинного 
законодавства; правила ділового етикету; основні принципи роботи на 
комп'ютері та відповідні програмні засоби.

У разі невиконання, або не належного виконання посадової 
інструкції, може бути притягнена до дисциплінарної відповідальності, 
відповідно до чинного законодавства.

Кваліфікаційні вимоги

- вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

- стаж роботи за фахом на державній службі не менш 3 років або стаж 
роботи за фахом в інших сферах не менш 5 років.
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