
 
Що слід знати 

 про особистий прийом громадян керівництвом Сумського окружного 

адміністративного суду 

 

Якими нормативно-правовими актами врегульовано проведення особистого прийому 

громадян керівництвом Сумського окружного адміністративного суду? 

 

Порядок особистого прийому громадян керівництвом суду врегульовано Конституцією 

України, Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.1996, Указом Президента 

України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення громадян до органів державної влади та місцевого 

самоврядування» від 07.02.2008, Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016, Інструкцією з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах, 

Положенням про організацію прийому громадян у Сумському окружному 

адміністративному суді. 

 

Хто може проводити особистий прийом громадян у Сумському окружному 

адміністративному суді? 

 

Особистий прийом громадян ведуть: голова суду, його заступник, керівник апарату, або 

особи, які виконують їх повноваження. 

 

Який графік особистого прийому громадян у Сумському окружному 

адміністративному суді? 

 

Відповідно до графіку, особистий прийом громадян у суді проводиться: 

 

- головою суду – щовівторка з 09:00 до 11:00; 

- заступником голови суду – щосереди з 09:00 до 11:00; 

- керівником апарату суду – щопонеділка з 10:00 до 16:00. 

 

Графік особистого прийому громадян керівництвом Сумського окружного 

адміністративного суду розміщений на офіційній сторінці суду на Веб - порталі «Судова 

влада України» ( http://adm.su.court.gov.ua/sud1870/20/ ), а також на інформаційному 

стенді у холі першого поверху суду. 

 

З метаю економії часу та покращення доступності суду громадяни мають 

можливість потрапити на особистий прийом у будь-який інший робочий час (ПН-ЧТ 

з 09:00 до 18:00, ПТ з 09:00 до 16:45), якщо у посадової особи, яка веде прийом, немає 

невідкладної роботи в цей час. 

 

Як записатися на особистий прийом до керівництва Сумського окружного 

адміністративного суду? 

 

Для запису на особистий прийом громадян до керівництва Сумського окружного 

адміністративного суду слід особисто або в телефонному режимі (0542-60-82-75) 

звернутися до консультанта суду (кабінет № 202) та зазначити:  

 

http://adm.su.court.gov.ua/sud1870/20/


- свої прізвище, ім’я, по батькові; 

- адресу та контактні дані; 

- посадову особу, до якої хочете потрапити на особистий прийом; 

- короткий зміст свого звернення; 

- дату і час, зручні для  проведення особистого прийому.    

 

Які документи необхідно мати при собі? 

 

На особистому прийому громадянам при собі слід мати документи, що посвідчують їх 

особу,а також, у разі необхідності – документи, які підтверджують їх повноваження 

щодо представництва інших осіб. 

 

Хто не допускається на особистий прийом? 

 

На особистий прийом не допускаються особи, які: мають явну неадекватну поведінку, 

прибули з тваринами, мають при собі громіздкі речі (у тому числі валізи), мають при собі 

зброю та вибухонебезпечні речовини, перебувають у явно вираженому стані сп’яніння. 

 

Які питання можуть розглядатися на особистому прийомі? 

 

На особистому прийомі громадяни мають право: 

 

- вносити свої пропозиції щодо поліпшення функціонування Сумського окружного 

адміністративного суду; 

- висловлювати свої зауваження та вказувати на недоліки у роботі Сумського 

окружного адміністративного суду; 

- надавати керівництву суду письмові звернення з проханням про визнання за собою 

відповідного статусу, прав чи свобод тощо; 

- надавати керівництву суду письмові скарги з вимогами про поновлення прав і 

захистом законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), 

рішеннями посадових осіб Сумського окружного адміністративного суду. 

 

Які питання не підлягають розгляду на особистому прийомі? 

 

Не підлягають розгляду на особистому прийомі громадян керівництвом суду питання, 

порядок вирішення яких належить до адміністративного судочинства. 

 

 

 

 

 


