
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту розпорядження «Про затвердження Порядку проведення 

особистого прийому громадян посадовими особами Харківської обласної 

державної адміністрації» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 

Проект розпорядження голови обласної державної адміністрації 

розроблено відповідно до пункту 3 статті 25, статті 41 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», Закону України «Про звернення громадян» та на 

виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 

«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування». 

 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою видання розпорядження є затвердження нового Порядку 

проведення особистого прийому громадян посадовими особами Харківської 

обласної державної адміністрації та визнання такими, що втратили чинність, 

розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від                   

13 березня 2012 року № 126 «Про затвердження Порядку проведення 

особистого прийому громадян посадовими особами Харківської обласної 

державної адміністрації», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у 

Харківській області 29 березня 2012 року за № 25/1388 та від 21 листопада 2013 

року № 478 «Про внесення змін до Порядку проведення особистого прийому 

громадян посадовими особами Харківської обласної державної адміністрації», 

зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Харківській області 11 грудня 

2013 року за № 21/1438. 

 

3. Правові аспекти 

Правовими підставами розроблення проекту розпорядження є Конституція 

України, закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення 
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громадян», Указ Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування». 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація розпорядження не потребує додаткових матеріальних чи інших 

витрат. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 

Погодження із заінтересованими органами проект розпорядження не 

потребує так як видається в межах їх повноважень.  

 

6. Регіональний аспект 

Прийняття розпорядження не впливає на регіональний розвиток. 

 

7. Громадське обговорення 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» проект розпорядження було оприлюднено шляхом розміщення на 

офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації в мережі 

Інтернет. 

 

8. Прогноз результатів 

З прийняттям розпорядження буде впорядковано нормативно-правові 

акти Харківської обласної державної адміністрації, а саме затверджено новий 

Порядок проведення особистого прийому громадян посадовими особами 

Харківської обласної державної адміністрації та визнано такими, що втратили 

чинність, розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації 

від 13 березня 2012 року № 126 «Про затвердження Порядку проведення 

особистого прийому громадян посадовими особами Харківської обласної 

державної адміністрації», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у 
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Харківській області 29 березня 2012 року за № 25/1388 та від 21 листопада 

2013 року № 478 «Про внесення змін до Порядку проведення особистого 

прийому громадян посадовими особами Харківської обласної державної 

адміністрації», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Харківській 

області 11 грудня 2013 року за № 21/1438. 

 

Начальник відділу роботи із зверненнями 

громадян апарату Харківської обласної  

державної адміністрації       Т.А. Гравнова 

 

«10» жовтня 2017 року  

 


