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ПОРЯДОК 

особистого прийому громадян у КП «Броваритепловодоенергія» 

1. Цей порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому 

громадян у КП «Броваритепловодоенергія». 

 

2. Посадові особи КП «Броваритепловодоенергія», які здійснюють особистий прийом громадян, у 

своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян» 

та цим порядком. 

 

3. Особистий прийом громадян директором та головним інженером підприємства здійснюється 

лише за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян 

(додаток №1). 

 

4. У разі відсутності директора підприємства та головного інженера (у зв'язку з перебуванням у 

відпустці або відрядженні, тимчасовою непрацездатністю) чи неможливості здійснити прийом з 

інших поважних причин проведення прийому переноситься на інший час або здійснюється 

уповноваженими ними посадовими особами КП «Броваритепловодоенергія». 

 

5. Прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів, ветеранів 

війни та прирівняних до них осіб, осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Героїв Радянського Союзу, Героїв 

України, Героїв Соціалістичної Праці, громадян, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні, 

учасників АТО, учасників бойових дій проводиться першочергово. 

 

6. Запис громадян на прийом до директора підприємства та головного інженера проводиться у 

разі, якщо громадянин раніше звертався з даним питанням до КП «Броваритепловодоенергія» 

письмово або через «Контакт-центр» м.Бровари і не отримав відповіді або питання залишилось 

не вирішенним. 

 

7. Попередній запис на особистий прийом до директора підприємства та головного інженера КП 

«Броваритепловодоенергія» здійснюється секретарем керівника не пізніше, ніж за сім днів до дня 

прийому за адресою: м.Бровари, вул.Грушевського, 3-А. Попередній запис здійснюється за 

телефоном (04594)  4-11-01. 

 

8. Під час попереднього запису на особистий прийом секретар керівника з'ясовує прізвище, ім'я, 

по батькові, місце проживання громадянина, номер телефону, зміст порушеного питання і чи 

звертався громадянин з даним питанням до КП «Броваритепловодоенергія»  письмово або через 

«Контакт-центр» м.Бровари, а також категорію звернення. 

 

    Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його 

звернення. 

 

    Прийом громадян здійснюється в порядку черговості. 

 

       

 

 



    Черговість прийому громадян директором підприємства та головного інженера визначається 

відповідно до списку, попередньо складеного Відділом по роботі із зверненнями. Список має 

бути сформований за тиждень до прийому громадян з метою належної підготовки всіх 

необхідних матеріалів та інформації. 

 

     За два дні до дати прийому список громадян, які записані на особистий прийом подаються 

секретарем керівника посадовій особі, яка його здійснюватиме. 

 

9. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав: 

  

1) повторне звернення одного й того самого громадянина з питання, що вже надавалося ним до 

КП «Броваритепловодоенергія» для розгляду та опрацювання й було вирішене по суті; 

  

2) звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених 

статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»; 

 

3) письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а 

також таке з якого неможливо встановити авторство. 

 

10. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. 

 

11. Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз'яснення. 

 

12. Під час особистого прийому громадянин повинен пред'явити документ, що посвідчує його 

особу. 

 

      У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформленні в 

установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з 

такими громадянами і мають документи, що підтверджують їхні особи та повноваження. 

 

      Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається. 

 

      Реєстрація особистого обліку прийому громадян, які звертаються до КП 

«Броваритепловодоенергія» , здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації (додаток 

№2). 

 

13. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає 

обгрунтоване роз'яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення 

порушень (за їх наявності). 

 

14. Якщо вирішити порушене питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, 

воно розглядається  в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого 

розгляду громадянинові за його бажанням надається усна або письмова відповідь. 

 

15. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених громадянином питань посадова 

особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів КП 

«Ьроваритепловодоенергія». 

 

16. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, 

передаються до Відділу по роботі із зверненнями. 

 

17. На першому аркуші звернення, поданого на особистому прийомі, зазначається, що прийнято 

на особистому прийомі. 

 



18. Реєстрація громадян на особистий прийом здійснюється секретарем керівника. 

 

19. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих 

під час особистого прийому, здійснюється Відділом по роботі із зверненнями.  

 

        


