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1.

злгАльнI положЕння

громадян в 'Iовариствi з обмеженою
(iал i , Положенrlя) € документом внутрiшнього регулювання в
<Сузiр'я
(СФ>,
<Сузiр'я ФiHarrcli (далi - Товариство,. ТоВ, ТоВ
"iдпоrlд-r"iarо
ii""Ъ-,r.r"i.
Закону
УкраТни,
"iдпоrй-ii,l"r*
"il.*"поЬ
вiдповiдностi до Конституuii
розроблеЙ "u пiдста"i ia'y
iiй"о"ч -r""нiя),
(абiнету
MiHicTpiB <Про затвердження lHcTpyKuii
п*,анови
Украiни кПро звернення .ро"*r"",
влади i мiсцевого самоврядування,
з дiловодства за зверненнями громадян в органах дер1l:нот
незмежно вiл форм власностi,
оргаtltзацiях
об'еднаннях громадян, на пtдприсмствах, в установах,
l4.04.1997
вiд
року за NлЗ48, iнruими
u.чlобч* MacbBoi iнформацiТ>'(iз змiнамИ ,u допо"п"ппrr")
метою
(скарг). та
звернень
лз,
нормати вно-правовим и актами Украiни щоло порядку розгляду
1.1. (гlоложення про
роботу
'ФiнЬнс>

зi зверненнями

прийому клiснтiв
вдосконалення органiзацI розгляду звернень, проведення особистого
,ii"Obp"y*"", клiснтiв щодо порядку роботи Товариства з розгляду Тх звернень,

ТоВ

<СФ>

1.2. Це l IолоЖення встановлЮс сдиниЙ порядок приймання, реестрацii, розгляду,
У.ч.-о"."",тааналiзузВерненЬмiентiввТоВ(СФ),аТакожвизначаеПоряДокконтроЛюза
його дотриманням та результати Тх розглялу,

Положення розроблено з метою:
громадянl
дотримання законодавства Укратни про звернення
l .3,

i свосчасного розгляду
забезпечення квмiфiкованого, неупередженого, об'сктивного
питань, задоволення
них
порушених
у
звернень громадян з метою оператиsного розв'язання
законних вимог заявникiв та запобiгання надалiтаким порушенням;
зв'язкiв iз широкими верствами
зниження ризику репрачiт шляхом змiцнення i розширення
населення, пiдприемствами та органiзачiям и;
ТОВ щодо обслуговування клiснтiв;
покращення
роботи

створення упорядкованот системи облiку звернень клiснтiв,
1.4.
uього Положення поширюсться на роботу зi зверненнями
.Щiя

громч: - 0'i1:::.lл:::Рл

осiб
Пр" роr.пrлi звернень, якi надiйшли вiд юридичних осiб, фiзичних

auЪrоiо"уоrra, норми цього Положення,

ТОВ
|.5. l-|e Положення с обов'язковим для виконання працiвниками
зi зверненнями
1.6. Недоаержання встановленого порялку роботи

-

пtдприсvцlв

(сФ),

-"i,*i_"

::л:|{1::ll:.у,
з чинним законодавством украlни,
тягне за собоЮ вiдповiдальн icTb винних У цьому осiб згiлно

"

пiдлягають обов'язковiй
Yci звернення громадян, що надходять до ТОВ <СФ>,
З Закону УкраiнИ кПро зверненнЯ гРомаДян,l ix
'р".arрччiir -*"4ЙцiТ au "aiu*o*"n"r" "rurr.,o
пропозицiй, заяв,та скарг
видами, а саме: пропозицlt, заяви та скарги, Подальший розглял
статтями l4, l5 та |6
проводиться . yp*y"unn,* ойблпвос,ей, встановлених

1.7.

громадян

зазначеного Закону.

1.8.УвипалкуневiдповiдностiбУ.ль-якоiчастини.ltЬоГоlIололiенняЧиliНоМузакоllодавсТВ}
Украiни,uто"у""слiузв.язкУзприйняттямновихактiвзаконодаВсТВаУкраIниабонорматиВllо.
буле лiяти в тiй частинi, яка не буде
правових akTiB нацiональноrо, ьч"*у украIни, це положенllя
чинним законодавчим актам Украiни,

"yn"p"""r"
2.

визнАчЕння TEPMIHIB

2.1 .

зручllостi полання
Bci визначеня TepMiHiB. що застосованi в цьому Положеннi, вжитi лля

iнформацiI.
uboMy Положеннi вживаються насryпнi термiни:
про сприяння реалlзацli закрlплених
заява (ьопотання) - звернення громадян iз проханням
'r'.,c
прав та iHTepeciB або повiдомлення про порушення
КонстиryuiеЮ та чинним au*о"одчrar"о'

У

чинного законодавства чи недолiки в дiяльностi

ТоВ (сФ),

-

викладенi в письмовiй або уснiй формi (на особистому
прийомi у керiвника ТОВ, за допомогою засобiв телефонного зв'язку, електроною поLrlтою)
пропозиuiТ (зауваження, заяви (клопотання) i скарги.
Керiвник ТОВ _ !иректор ТОВ <СФ> та Заступник лиректора ТОВ (СФ).
Клiент
буль-яка фiзична особа, яка звертасться за придбанням або користусться
послугами
ТОВ.
фiнансовими
Письмове звернення - звернення, яке надiйшло поштою або надане клiентом особисто до
ТОВ кСФ>, в т. ч. шляхом заповнення Бланка звернення клiснта.
пропозицiя (зауваження) - звернення громадян! де висловлюються порада, рекомендачiя
щодо дiяльностi ТОВ (СФ).
Скарга - звернення з вимогою про поl|овлеlll|я tlpaB iзахисl закоllllи\ itttt,pcciB lро\lа.tяll.
порушених дiями (6ездiял ьн iстю), рiшеннями лержавних opl,aHiB. органiв мiсцевого
самоврядування, пiдприсмств, установ, органiзаuiй, об'сднань громадян, посадових осiб,
2,2..Що звернень не вiдносяться листи, запити Клiснтiв щодо отримання загаJlьноТ iнформацii
про дiяльнiсть ТОВ (СФ) або операчi'r, якi виконус ТОВ, заяви щодо надання кредитiв тощо.
Зверенення громадян (клiентiв)

-

з.

подАння звЕрнЕнь клI€нтлми.

3.1. Клiснти ТОВ (СФ), громадяни УкраТни мають право зsернутися ло TOI]

iз

зауваженнями, скаргами та пропозицiями, що стосуються його стаryтноТ дiяльностi, заявою або
клопотанням щодо реалiзацii своТх прав i законних iHTepeciB га скаргою про ii поруulення.

Особи, якi не с громадянами УкраТни i законно знаходяться на ii територiТ, мають таке ж
право на подання звернення, як iгромадяни УкраТни, якщо iнше не перелбачено мiжнародними
договорами.

],2. Клiент може подати та./або направити звернеllllя до ТОВ (СФ) у будь_який спосiб,
Поштою:

Товариство

з

а

обмеженою вiдповiдал ьнiстю кСузiр'я Фiнанс>

03067, м. Киiв, вул. Гарматна, бул. 6

Заловнити звернення клiснта за формою визначеною
| до цього Положення або написати листа в
аолатком
]
] довiльнiй формi та передати уповноваженому прачiвнику

Особисто зверн}тися до ТОВ:

ТОВ лля peccTpartiT

Направити електронне звернення
в розуviннiЗакону УкраТни <Про
звернення громадян)

зверну-tися до

ТОВ

за

На електронну адресу: gГ20!l!.у@gша!].qQш

Безпосередньо на офiцiйний веб-сайт
адресою: www.sf.kiev.ua

ТОВ <СФ>

за

Тел. +j8 050 з57 з2 66

телефоном
Bapl,icl ь .ц,}Riliкi

записатися на особистий

при йом

ло керiвника ТОВ

R зr

iдrrtl з,l ари(iами tlttepa гора

K.lt

ictrl а

03067, м. Киiв, вул. Гарматна, бул. 6

Години прийому
.Щиректор: BiBTopoK, Серела, П'ятниця

з l0:00 - l2:00
Заступник дирекгора: Понедiлок, Четвер
з l0:00- l2:00.

Вихiднi: святковi, субота, нелiля
3.3. Керiвник 1'ОВ

(СФ)

мас забезпечити вiльний досryп Клiснтiв до бланк\ звернеllня та

моrкливiсть його особис гого прийому.

-т
l

З,4. У випалкУ зверненtlЯ Клiснr,а в телефонttолtУ реrкимi лtl Т()В (сФ). його звсрttсrlня
ресструсться у порядку, визначеllоlvу llим l lолоltiеllt]яN,|.
3.5. Клiент може подати та / або наIlравиl.и зRерне}lня ]to
буль-якiй спосiб:

l ia

ltiонал bнol.o Баrtку УкраТlrи у

Надiслати лист разом iз
супроводжуючими локументами

на адресу: 0l60 i , м. КиТв,

Направити звернення на

- електрон tly пошry nbu@bank.gov.ua
- РОЗДiЛ (Нацональний Банк УкраТни> - <Захист прав
споживачiв> - кЗвернення громадян) офiчiйного IHTepHeT -

вул. Iнстиryтська, 9.

представництва Нацiонального Банку Украiни

h

Зателефонувати

Kps://ba

п k.

go

v . ua,/u а./

за номером 0 800 505 240*
*

L

_
4.

дзвiнки безкоштовнi; якtло тслефонусте в tiеробочий час
або всiоператори зайнятi. необхiлно залишити номер
телефону на автовiдповiдач, щоб фахiвець
}l ацi онал ы
фах i ве чь }lацiонального
ч:_"
l :::_Ч::l
:":::]a1?:
банку мiг ::
зв'язатися
пiз.нiше

ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ЗВЕРНЕННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ.

4.1. Звернення може бути усним чи лисьмовим. Письмове звернення мас бути надрукоtsано
або написано вiл руки розбiрливо iчiтко.

4.2, Застосування мов у сферi звернень громадян i рiшень та вiдповiдей на них визначас
Закон Украiни "Про забезпечення функцiонування yKpaTHcbKoi мови як державноi'.
4.3, YcHi звернення Клiентiв безпосередньо розглядаються керiвником ТоВ <СФ> пiд час
особистого прийому громадян. Якцо вирiшити порушенi в усному зверненi питання неможливо.
то вони розглядаються в тому самому порядку! що й при лисьмовому звернепi. Про результати
Клiенту повiломляеться письмово або усно за його бажанtlям.

4.4. Письмовi звернення лiдлягають обов'язковому первинному розгляду з метою
визначення Тх належностi до компетенцiТ вiдповiдного cтpyKrypHol.o пiлрозлirrу ТоВ та
призначення за ними конкретного виконавця. Первинний розгляд письмових звернень Клiентiв
проводиться Керiвником ТОВ.

4.5. У зверненнi мае бути зазначено прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), Micue
проживання (таlабо мiсце перебування фiзичноi особи резидента, чи мiсце тимчасового
перебування фiзичноТ особи - нерезидента УкраТни), sикладено суть порушеного питанllя,
,ЗаУВаження, пропозицii, заяви чи скаргиt прохання чи вимоги. Письмове зsернення
повинно бути
пiдписано заявником (заявниками) iз зазначенням даl,и. В електронному зверненнi також мас бути
зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надiслано вiдповiдь, або
вiдомостi про iншi засоби зв'язку з ним. Застосування елекгронного цифрового лiлпису при
надсилавнi електронного звернення не sи rагасться.
Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертасl.ься ,}аявнику з
вiдповiдними роз'ясненнями не лiзнiш як через лесять днiв вiд дня його налходження. KpiM
випадкiв, передбачених частиною першою cTaTTi 7 Закоttу Украiни <Про звернеliня громалян).
Письмове звернення без за,значення мiсця проживання (таlабо мiсче перебування фiзичноi
особи резидента, чи мiсце тимчасового перебування фiзичноi особи - нерезидента УкраТни). не
пiдписане автором (aBTopaMrt), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнасться
анонiмним i розгляду не пiдлягас.

Не розглядаються повторнi з8ернення одним iтим же Клiснтом з одного iтого ж питання,
,кщо перше вирiшено по сугi, та звернення oci6, визнаних судом недiсздатними.

Рiшення про припинення розгляду такого звернення приймас керiвник ТОВ, trpo що

повiдомляеться особi, яка подала звернення.

4.6. ЗаГаЛЬНi ВимОги щодо написання вiдповiдi на звернення Клiента визначенi !олатком 2
до цього Положення.

розгляд звЕрнЕннь, якI нлдlЙшли зАсоБдми поштового
зв,язку лБо подАнI клIентом осоБисто до тов.
5.

5.|. Якщо звернення Клiснта надiйшло до Тов засобами поштового зв'язку,

Клiентом особисто до ТОВ,

в

тому числi шляхом заповнення Звернення клiснта:

подано

5.1,l. вiдповiдальна особа, призначена Наказом ,,Щиректора ТоВ кСФ> ре€струе звернсння,
отримане в будь-який спосiб в Журналi реострацii звернень за формою визначено Додатком 3 до
цього Положення, Журнал реестрацii звернень ведеться та зберiгасгься в електронному виглядi. У
разi необхiдностi на вимоry керiвництва, контролюючих органiв тощо Журнал ресстрацii звернень
роздруковусться

5.1.2 СТРУкryрний пiдроздiл ТОВ, дiяльнiсть якого стосусться отриманого звернення з дня

отримання звернення:

-

квалiфiковано, неупереджено, об'ективно розглядас звернення, з'ясовуе та пропону€
рiшення по усуненню причин та умов, якi спонукають Клiента звертатись,

- готуе проект вiдповiдi на

зв€рненя

та погоджус з керiвником ТОВ, розлруковус в двох

примiрниках вiдповiдь та органiзовус пiдписання вiдловiдi керiвником 'ГОВ,

- направляс, через попередньо визначений Клiснтом KaHaJl зворотнього з'вязку, пiдготовлену

вiдповiдь на звернен ня.

розгляд звЕрнЕнь якI нАдIЙшли нА ЕлЕктрону пошту
оФщIFшiIЙ вЕБ-сАЙт тов (сФ).
б.

/

6.1. Якщо звернення н4дiйшло на електрону пошry таlабо офiчiйний веб-сайт]'OB шляхом
направлення електронного листа, то вiдповiлальна особа (призначена Наказом .Щирекr.ора ТОВ
<СФ>) розлрукову€ звернення Клiента, ресструе в Журналi peccTpauiT звеfiень за формою
визначеною .Щодатком 3 до цього Положення.
6.2. Подальшi дiТ розгляду звернень аналогiчнi дiям що визначенi в п. 5.1 , цього Положення.
7.

осоБистиЙ приЙом громАдян.

. Особистий прийом Клiснтiв лроsолиться в l'ОВ <СФ> ./]иректором 'l'OB <СФtl та
Заступником директора ТОВ (СФ). Поперелнiй запис lla особистий прийом здiйснюсться за 5
7,l

(п'ять) робочих днiв до календарноIдати прийому.

7.2. Yci звернення громадян, поданi на особисюму прийомi, данi про особу, а також
короткий змiст питань, з якими вона звернулась та результати Тх розгляау записуються
вiдповiдальною особою (призначена Наказолt .Щиректора ТОВ кСФ>) в Журналi peccTpauiT

звернень (.Щодаток 3), що налiйшли пiд час особистого прийому.

7.3, Якщо вирiшити порушенi в усному зверненi Ilитання неможливо, то воllи розtля..lаються
в том} са]\1ому порядку. що й при письмовому зверненi,
7.4. В заявника звернен}lя моlкрь бути витребуванi документи, що посвiдчують особу таlабо
наявнiсть повноваrкень на представництво iHTepeciB особи (к.лiснта ТоВ).

7,5, Питання з якими звертаеться Клiент l'ОВ, у разi мо;кливостi вирiшусться пiл час
особистого прийому. Особа яка веде прийом, керусться законодавчими та нормативними актами
УкраТни, в межах свосТ компетенцii мас право прийняти одне з таких рiшень
- задоВольними звернення Й повiдомити про порядок icTpoK виконання прийнятого
рiшення;

-

вiдмовити

в

задоволенi зверненпя! повiдомивши про лричини вiлмови

оскарження прийнятого рiшення;

i

поря.,ttlк

- прийняти письмову заяву або скаргу (коли питання потребують додаткового вичення та
леревiрки) пояснити заявнику (клiснry) причини неможливостi вирiшення питань пiд час
особистого прийому, а також про лорялок i строк розгляду зв9рненя.

i

_ якщо вирiшення питання з яким звернувся Клiснт не входить
до компетенцiТ ТоВ (сФ).
вiдповiднО КерiвниК ТоВ пояснюС до якогО органу державноТ влади або мiсцевого

самоврядування, пiдприсмства, органiзачiТ та установи trеобхiлно звернутись за його вирiutенttяltt,

строки розгляду звЕрнЕнь.

8.

ii

8.1. 3вернення розглядаються i вирiшуються у TepMiH не бiльше одного мiсяця вiд дня
надходження, а Ti, якi не потребують додаткового вивчення, - невiдкладно, але не пiзнiше
п'ятнадцяти днiв вiд дня 'rk отримання, Якщо в мiсячний TepMiH вирiшити порушенi у зверненнi
питання неможливо, керiвник ТОВ встановлюе необхiдний TepMiH лдя його розгляду, lrpo що
повiдомляеться особi, яка подаJlа звернення, При цьому загальний TepMiH вирitl_tенtlя tlитань.
порушених у зверненнi, не може перевищувати сорока п'яти днiв,

Звернення громадян,
першочерговому порядку.
9.

якi мають встановленi законодавством пiльги, розглядаються

УЗЛГЛЛЬНЕННЯ, АНАЛIЗ ЗВЕРНЕНЬ КЛI€НТIВ

контролю зл ix розглядом.

у

ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

9.1. Письмовi та ycHi звернеltя Клiснтiв. а також зауважеltllя. якl в llих N,|lстя-lься.
систематично узагaulьнюються i анмiзую,гься'I'OB кСФ> (!иректор ТОВ (СФ))). :} Nlетою
свосчасного виявлення причин, що призводять до порушення прав та iHTepeciB Клiснтiв. laKoltiB.
правил тощо, вдосконмення роботи ТОВ.
l0.

прикIнцЕвI положЕння.

;

l0.1. Це Положення с безстроковим, всryпас в силу пiсля його ]атверлження flирск.гором
ТОВ <СФ> Та Дiе ДО йОго скасування або затвердження нового Положення (iз всr,улом в сиJlу яког()
попередн€

втрачае силу).

I0.2. Змiни та доповнення

затвердження.

до цього

Положення можуть бути BHeceHi шляхом

ii

=.-.

-

:

Додаток I
до Ilоложення про роботу зi зверненнями

громадян в'I-овариствi

з

обмежепоtо

вiдповiдмьнiстю <Сузiр'я Фiнанс>

Товариству

з

обмеженою

вiдповiдальнiстю <Сузiр'я Фiнанс>

03067 КиТв, вул.

I-apMaTHa. бул. 6.

Код СДРПоУ: 398045

l5

Тел. +з8 050 з57 з2 66

)
БЛАНКЗВЕРНЕННЯ

лI€нтА

Будь-ласка, заповнiть Бланк якомога повнiстю,
поста8те власний пiдпис в кiнцi
У випадку, якщо текст письмового ]вернення внет.ч.
пiддасться прочитанню. вiдловiдь на
не дасться, Не розглялаютьея лисьмовi
]вернення в яких мiстяться нсчензурнi
:".'l^::::l вирази. погрози
.
або
життю. ]доров.ю.
прашiuн"кам ТОВ uСФu. а також
li
iir|jo.]""'
"аИну
"],eHu"
Бланку.

прЕдмЕт звЕрl]Ення

осоБистА lнФормлцlя
Прiзвище, Iм'я, По-батьковi

Вкажiь.

буаь-ласка. Вашу лоштову адресу. контактний
телефон /факс, адресу елеl-троноi пошти
дJlя того
шоб ТОВ <СФл vаlqи ,}могу зв.яза.i ися:

Поштова адреса:

Вулиru

/

булинок / квартира

Паспорт серiя:

_-

lлентифiкачiйний кол
Контактний телефон:

як Ви бажасте

номер

MicTo

lндекс

виданий
дата

Адреса елеfiронноi почJги;

Поштоtо
по телефону / факсу
по e_mail

особисто в

тоВ (сФ)

додАтковА lнФормАцlя

звЕрll EIlH я
Опишiть, будь-ласка, короткро змiст / прелет Вашого звернення, в т.ч. операчiю, iм'я прачiвника ТОВ uro
обслуговуsаВ тощо. В разi необхiдностi можно використати лодатково аркуш лалеру. Налайте, буль-ласка,
колiТ локументiв, що стосуються зверненя.

(_))_

_року

Спiвробiтник ТоВ <СФll, що прийняв звернення

.Щата

:

Пiдпис:

{одаток

2

до Положення про роботу зi зверllеннями

громадян

в

Товариствi з обмеженою

вiдповiдмьнiстю <Сузiр'я Фiнанс>

вимоги щодо нАписАння вIдповlдt нА звЕрнЕння KJll€H,l,A
партлерський
Не змежно вiд змiсry, стиль листа - вiдповiдi повинен носити доброзичливий,
характер, в якому повиннi посднуватись етичнi норми вiдносин та iнтереси справ,

Вiдповiдь повинна бути чiтка, по cyTi, лаколнiчна
логiчнiсть та послiдовсн icTb викладу.

i не

над,го довга, Важливою yMoвolo (

Струкryра листа - вiдповiдi (примiрна струкryра):

)

l, Звертання. Починати листа необхiдно iз звертання. Найпоutиринiшими с

TaKi звер,I,ання:

Шановrtий/аl Шановний/а пане (панi); Шановнi панове 1,olllo,

2, Подяка за звернення / важливiсть зверненttя/ вибачення за незрl чttостi,

3, ПоясненнЯ сиryачiТ / повiломленнЯ про прийняттЯ рitltення/ ttропозиttii'
п и,l

ання, ttiдня гого у звернен

н

ttto,'tt'l вирitttсrlttя

i.

вjlячltiстtt'l
4. ЗавершеннЯ листа - вiдповiДi. ЗавершитИ Jlис,t можнО фраlою: З поваlоlо. з
повагою, з найкращими побажаннями тощо.

i
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