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Про пiдсlмки розгJlяду звернень грмадяп,
що надiйпrли до райдержадмiнiстрацii
протягом першого пiврiччя 20I 7 року

Робmа iз звернеlrнями гро}rадян проводrтюя вiдповiдно до вrаrrrог Закону
УкраiЪи <Про звернення громадrн)), Указу Презпдеlrга УкраiЪи вiд 7 rrютого
2008 року Nэ l09 <Про першочерговi зltхом щодо забезпечеr*rя реалiзацii та
гар:rrц/мння констиццiйного права на звернення до органiв державноТ влФIи
та органiв мiсцевою самовряд/ван}Ul> та iнплл< HopMaTшBHrr( акгiв.
Протяюм першою пiврiччя 2017 року до районноi державЕоi
адtliнiстрацiТ надiйшttо 240 зверпеIrь, що на 3 менше порiвняно з вiдповiдним
перiодом 2016 року.
KimKicTb звернень на особистолцr прlйомi керiвпицтва райопноi
державноi адr,Iiнiстрацii, порiвrrяно з вiдповИним перiодом 2016 року,
зм€нuIилась на 18 i cTaHoBrrTb 107 (Ц,6% вй загальноi кiлькостi), з них 48 осiб
прийнято на особистих виiзнrп прийомах.
Колекrивних зверневь надiйшло 7 (2,9/о), у першому пiврiччi 20lб рку 6 (2,5%), повторню<
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Всьою. з урiD(уванкям колективнIл( звернень, до районноi

дерх<авноТ

адмiнiстрафi за звiтrrrй перiод звернулось бб7 осiб, що на 48 менше порiвняно з
вiдповiдним перiодом 201б року. Апалiз звернень за ix видами локазуе, що yci
звернення, якi надiйшlпl до райдержадмiнiстрацii пртлом першою пiврiччя
2017 року, вiдносягюя до зёIв.
Через Алмiнiстрачiю Лрзидепта Украiни, Кабiнет MiHicTpiB Украiни та
Верховну Радr Украirпl звернень не над(од{ло.
У зверненrrях порушено 247 питапц що на l бiльше проти вiдповiдного
перiоду минулою року. За змiстом порушенш( громадянаl{и питань становJlять:
38,1ОЙ - соцiального захисту; 25,5Yо - коtгунаslьною mсподарствц 10,5% аграрноi полiтики i земеьнrо< вiдяосшr; 6,9/о - транспорry i зь'яэку| 3,6 Yо охорони здоров'я; 20lо - житловоi полiтr.rки; l,б% - освiти, HayKoBoi наукок)-

2

техяiпrоi, iняомцiйпоi дiяльностi та irггелеrгуальяоi власностi; 1,6% - прачi та
заробiтноi плати, та iншi.
Кiлькiсть звернень з пItTaHb аграрноi полiтики та земеJьнL( вrдносин

збiльшилась на 2 i становить 3б;
Порiвн,лrо з
у 17 зверпеннях порlшенi пrftrння транспорry i назв'язку,
9;
вiдповiдним перiодом 2016 року ii кiлькiсть зменп*rлась

порiшlяно зi звiтним перiодом 20lб

рку

кiлькiсть питань соцЬьного

зaхисту н(юеJIенНя, пор).шеIrих у зВерненrUDq зменшилась_на З i становить 94i
зверяень з пит lь комунального mсподарстm надiйшло б3, ПорЬняно з
вiдповiдlпм перiодом 201б року ii KbKicTb збЬшилась на 21;
у 4 зверпенп-л< порушеIrо пrтгакrя освiти, HayKoBoi, науково-техпiчноi',
iшовацiйноi дiя:ьностi й ilттелеrryа:lьноi власностi. Порiвняно з вiдповiдltл,д
2016 рку ix кiлькiсть зменшилась на 1;
перiодом
'
5 звернень- надiйпшо з питань жптловоi полiтпки, Порiвняно з
вiдповiдниrперiодом минулого року ix кiлькiсть збiльuпrлась яа 3,
надiйпшо за катеюрiями: вй чteHiB
Iз загаrrьноi' KbKocTi
"Bip"""u
23 звернення
багатодiпrю< сiмей, одинокиХ MaTtpiB, матерiв-героiнь
201б роцi * l4)i вiд учасникiв бойовп< дiй - 3 звернення ( у 2016 рочi - 10); вц
iнвалiдЬ I-III груп - 9 зверrrень (у 201б рош - 10 ) та iншi,
Протяюм першого пiврiччя 2017 року 100% звернень знаходltJIись на
*o"rpooi у керiвницгва райдержа2ц,riнiстрацii. З них: Р/о - вiдмошено, 41 ,7Оlо вирiшено позитивпо, яа 47,5Yо - Еадано роз'яснепяя по слi порушенtл< у
зверненпrD( пЕтll!tь, реlпта - перебуваrоть на розгrrядi.
Через бласний коптакгний центр пртягом першою пiврiччя 2017 рку
,u"р"уоЙ 37 громадян, через )рядоЕу тепеrфнпу <гарячу лiнiю> нацiйtuло
50 звернень громаддr Вiльшанського району.
Рйонною постiйно дЬчою комiсiею з пlrтань розгJIяд, звернень
грмадян прв€дено б засiдаlrь згiдно iз затверлженим rрфiком.
райоrrною дер)lсавною алмiнiстраdею забезпечено пров€дення дня
коIттроJIю, в рамках якого перевiрено стан виконаяня Указу Президента
Украi'rти вiд 7 rпотого 2008 рку Nо 109 <dlpo першочерmвi з:rход{ щодо
забезпечення реалiзацii та гаранryвання копституцiйного права на звернення до
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органiв державпоi влади

т1

ý

органiв мiсцевоm сдlrоврядв:rнняD у

Кучобаrrкiвсiкiй, !обрiвськiй, Йосипiвськiй, ,Щорохсrнськiй, Вiвсяникiвськiй,

пР

що ск.ладетrо вiдповiднi акrиПродоыrсено перiодичнi, не рiлше однопо разу на piK, осбистi доповiдi
керiвникiв струкrурнID( пiдроздiлiв про стаЕ роботи зi звернешrями громадян
перед головою районво;i дерхсавноi адмiнiстрацiI, Так, пр,тягом першою
пiврiччя 2017 року прозвiryмли: начаJьник вiддi;rу освiти (прmокол Nэ 1 вiд
24.Ь2,20|7) та начаJIьник вiддiлу кульryри, ry?изму та KyJтьT}?HoT спадuрlни
(протокол Ng 2 вiд 28.М.2017).
На виконання грФiка проведення перевiрок струlсгурню( пцроздlлlв

,Щобрянськiй, сiльськш( рацl ь

райдержадмiнiстрацiт

по роботi зi

зверненнями громадян

на 2017

pik,
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проведено перевiрку упрашIiнн' соцiапьЕого зошсту

населення
райдержадмiпiстрацii (21.04.20l 7).
виконання УказУ Президента УкраТни вiд 7 лююю 2008
__ __fiа
року
Nэ 109 <dlpo першочерювi заход.r щодо забезпеченrrя
реа:liзацii та гаранryванЙ
констиццйною права яа звернеЁЕrI до органiв державноТ мадп та органiв
мlсцевою с:!мовряд/ваннD), розпоряджеЕня голови Кiровоградськоi обласпоi
державноi адмiнiстрацii вiд 1З лютоп) 2008 року JE 99-р <Пр забезпечення
виконання в областi Указу Президеrга Украihи вiд 7.rпотою 2008
року Nо l09>,
з метою цроведеIrЕя пrирюкоi роз'ясшовальноi роботп з пштань
реалiзацii
громадянами fiрава на звернення та осбистrй прпйом
розпорядх(епням rолови
райдержадмiнiстРачii вiд lб rрулня 2008 року Nэ 564-р при районнiй державнiй
адмiнiстрацii створено <гарячу лiнiю>> - mлови Вiльшанськоi
райдержадlr.liнiстрацii на яку протягом звiтноm перiоду звернулось 22 особи.
Дlя падання безоплатноi первшrноi лравовоi. допоrо.rп соцiа.льно
незахищепим верстмм паселевня прlл райопнiй державнiй адмiнiстрачii
створено грмадсьlсу прlймшtьшо, до якоi звернулось 1 5 осiб.
Матерiапи про проведеЕу роботу щодо розгJIя.ry звернень громадян
.
висвiтлюютюя у райоrrнiй газетi <Зорi над Сиrлохою>:
у Шо t вiд i+ ci"r,
<<Пiдсумкп
розгляд/ звернепь громадян,
надiйш.пи до
?9l7 роr.у
Вiльшанськоi рйдержадмiнiстрацii у
роцЬ, та у Ng17 вй 29 квiтня
2!.l7 polqy <<Клькiсть звернень громадя{
'016 протягом першого IGартапу

цо

збiльrrп-rrась>.

Затверджено графiки проведення (<гарячrD( лiнй> керiвним ск;tадом
райдержадмiЕiстацii та тематичнtл( п*р"rи* лiнiй> аа 2017 piK, якi
оцриjlюднено у районнiй газетi <Зорi над Синюхою> вiд 14.01.2017
Ns 1-2 та
вiд 29.04.20l7 Nq t 7Грфiки виiзнlаt прийомiв громадяп керiвницгвом
райдержадмiпiстрацii
прчгом 2017 року перiодlчно доводпJшсь до вЦома хtителiв
раtону через
засйи масовоТ iнформацii. Також керiвництвом райдержадмЬiстрачiТ
.
проводяться виiЪНi прийолш за мiсцем
роботи та проживапяя громадяIr.
tla веб-сторiнцi райдержадr.riнiстрацii розмiщепо iнфрмацiю про
роботу
1з зв€рнешпми_Громадян
та графiки прийому громадяп керiвницrвом paaoHнoi
державпоi адмiнiстрацii. kpiM тою, графilсr особистоrо прrтйому громадяЕ
керiыrим складом_ обласноi державноТ адм;нiстрацii
розмiценl ,rр"мiщ"нrо,
струсrурIrих пiдроздiлiв райдерхааuйiстрацii,
"
qргаЕir,к
мiсцевого
самовряд.ваЕня, в iншrлr установах та оргапiзацiях

_

району.

прп розглядi

звернепь громадян звертаеrмя особJшва }ъага на
недотrJлцеЕЕя надапня неоднозначних, необrрунтованIл( або неповнlо<
вiдповiдей Еа зверненяя rромадян, вирiшенпя arробп"" a якими звертzrються
вет€ршrИ вiйl*r та праф, iнвалiдя, члеlти сiмей вiйськовосФпr<бовцiв,
якi
загинулrl в зонi проведення антrтеррrспfiIrоi операцii на сiодi Украi.rти,
вiйськовослужбОвцi, якi бралr або беруть безпосереjяю ylacтb
у проведеннi

ii

антптерорrlстичяоi операцii, та .r;Iени
сiмей, шrутрirшьо перемiшенi особи,
грмадяяи, яti постраждали внаслiдок Чорнобильсько i катастрофи, багатодiтнi
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ciM'i одинокi Maтepi та iншi громадяrrи, якi потребують соцiа.пьrrого захпсту та

пiдтримки.

В ycix струкцрнrо< пiдроздiлах райдержадr.liнiстрацii
спецiа.ltiсти, якi вiдповйають за робоry iз зверненнями

визначенi

грмадян.

Забезпеryеться постiйlrtй контроль за органiзацiею ix рйоти. ПроводLrrься
роз'яснювальна 1юбoта серед цaюеленIur з питаtlь реалiзацii права громадян на
звернення та особистlлi прийом.
Керiвtпlками струсгурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii, селищним,
сiльсьюffr,lи mловами вживаIоться вiдповiднi заходи IUlя позиT-ивнок) вирiшення
п тань, цо напежать до коrлrетеrrцii мiсцевюr органiв виконавчоi в;tади та
opraHiB мiсцевою с:rмовряд/ванIr,я.
Bci звернення, що наlЕодя]гь до райдержадмiнiстрачil, розгrrядаються ii
керiвницгвом з наданням вiдповiдних дор)лень виконzrвцям. Ьтори звернень
обов'язково повiдомляються про результати розгляд/. Розгляд звернень
громадяп зна(одпться на постiйпому концlолi. Термiпи рзгляry звернень Ее
поруllryються.
Структурними пiдроздiлами райдержацмiнiстацii забезпечуеться
об'екгивн4 всебiчна i вчасна перевiрка заяв i сrсарг та ре,лJIыrоm вжиття заходiв
лля ik вирiшешlя.
Ко;tшою мiсяця пiдодяться пiдсумки робmи iз зверненнями громадян.
Проводиться постйна ана.лiтична робота щодо вчаспого виявпенюl найбiльш
гострrж суспiльЕо значуцIю( проблем, що породlý,ють зверненпя громадян.
Як наслiдок, повmрню< зверIlень протяюм 2017 року не на,дход;по.
З метою покращешrя пiдвищення ефкшввостi рботrr зi зверненЕями
громадян:
1. Керiвникам

стуктурних пiдроздiлiв районноi державноi адr,riпiстрацii,

рекоменд/вати селих{ному та сiльським юлова.м:
забезпечитп не)жильне виконацпrI вимог Закону Украiпп <dlpo звернеtтня
громадян>, Указу Президеrrrа Украi'lлл вiд 07 лrсуrоm 2008 рry Nэ 109 <dlpo
першочерговi захом щодо реалiзацif та гаракryвання констлгцlфйноrо права на
звернення до органiв державноi вrrади та opTaHiB мiсцевоm саrаоврядrваяня>, у
тому числi подшьшою розвитку досryпппх rфрм спiлкуванпrl з громадян{!ми;
надамти через засоби MacoBoi iнформацii роз'яснення з питанъ, якi
найбiльше ryрбуоть громадян;
посилшгц коЕгроль за Еадаш{ям бrрунтованих вiдповйей на звернеfiня
громадян та за остаточним вrrрiшенrrям проблем, якi поручryють громадяни, не
допускати порушенпя TepMiHy розгlrяду зверrrенпя;
придiляти особливу уваry вирriшенню проблем, з якими звертirються
ветерzrни вiйни та працi, iнва.лiд, громадяни, якi постраждали внаслiдок
Чорпобильськоi катастрофи, багатодiтпi ciMi одинокi MaTepi та iншi громадяни,
якi потребують соцiального захисту та пiдгрmrки;
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про cтzrн Brкoнlmrirl д:rного розпорядженЕя iнtфрщвати зага.пьний вiддiл
апараry райдержадмiнiстацii щоквартаJry до 5 числа наотупною за звiтним
перiодом, пртяюм 20 l 7 року.
2. Загальному вiддiлу апараry райоrrпоi державпоi аlФ.tiнiстрацii:

i) продовжити забезпечеrтня BиKoHatlIlJ. вимог Закону Украiни <Про
зверненшr IромадrЁ>, Указу Прзидента Украiни вiд 7 лююю 2008 року
Jtfl 109, Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14 квiтня 1997 року Лч 348
<Про Про затверджеши Iнструкчii э дiловодсtм за зверЕеншlми громадяIl в
органах державноi в.гrади i мiсцсвоrо самоврядування, й'едlаrтнях цюмадян, на
пiдприемствах, в установах, органiзацiях незаJIекно вiд форм масносri, в
засобм масовоi iнфрмацiТ>;
2) забезпеwrпл KoHтpoJrь за дотрим{rнням графiка особисmю прийому
громадяп керiвництвом райдержадмiяiстрацii;
3) надавапr узагмьнеЕi довiдс.l щодо роботи зi звернеItнями грмадл{
юловi райдержадмiяiстрацii щокмрrаrry до 15 числа, паступного за звiтним
перiодом, протятом 2017 рку;
4) щокварта-тry у засобах MacoBoi iнфрмацii та на офiцiйвому веб-сайтi
оприJIюднюватп узагальнеrri вiдомосгi про органiза_tЬ робmи зi зверненнями
громадян та рз'ясвення з найбiльш акт).алыlш п{тапь, цо хвиJIюють
грмадяЕ.

3. Зняти з контроJIю розпор,lлкення голови районноi

державноi
адмiнiстрацii вiд 0б лютого 2017 року Nэ 25-р <Про пИс}тt{ки рботи зi
зверненнями грмадян, що надiftпли до райдержадмiпiстрачii прtrгяmм
2016

рок1.>>.

4. КонтоJБ за виконz {tulм дапоm розпоряд(епн, покJIасти на керiвника
апарату районноi державrrоi адмiяiстрацii Куцареву О-В-

Першпй засryпнпк головп
районноi дерпавЕоi ддмirriстроfii

с.нЕстЕров

