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Про пiдсуruки розгJIяду звернень громадян,
що надiйшли до райдержадмiнiстрацii
протягом 2016 року

iз

зверненнями громадян у районнiй державнiй адмiнiстрацii
проводиться вiдповiдно до вимог Закону Ущраiни кПро зверненнrI |ромадян>,
Указу Президента Украiни вiд 7 лютого 2008 року }lb 109 <Про першочерговi
заходи щодо забезпечення реалiзацii та гарантуванIuI конституцiйного права на
звернення до органiв державноТ влади та органiв мiсцевого самоврядування>) та
iншшr нормативншх aKTiB.
Протягом 2аrc року до районноi державноi адмiнiстрацii надiйшло 480
звернень, що на З01 бiльше порiвняно з вiдповiдним перiодом 2015 року.
Кiлькiсть звернень на особистому прийомi керiвництва районноТ

Робота

державноi 4дмiнiстрацii, порiвняно

з

вiдповiдним перiодом 20L5 рOку,

збiльшилась на 79 i становитъ 228 (83,24Yа вiдзагальноi KiлbKocTi)o з них 75 осiб
прийнято на особистих виiЪних прийомах
Колективних звернень у сiчнi-груднi 2016 року надiйцrло lT (2,29Yо), у
сiчнi-груднi 2015 року - 8 (4,47ОА), повторних - 0.
Всього, з урахуванням колективних звернень) до районноi,,державнОi
адмiнiстрацii за звiтний перiод звернулось 950 осiб, що на 659 бiльше порiвняно
з вiдповiдним перiодом 20l5 року.
Через Адмiнiстрацiю Президента Укршни, Кабiнет MiHicTpiB УкраIни та
Верховну Раду Украiни звернень не надходипо.
У зверненнях порушено 480 питань, що на 292 бiлъше, нiж за вiдповiдний
перiод минулого року.
За змiстом ilорушених цромадянами питаЕь становJIять:
|З,96Уо - аграрноi полiтики i земельних вiдносин;
8,7 5Уо - транспорry i зв'язку;
47,5Уо - соцiапъного захисту;
|З r33О/о - КОМУНЕl"ЛЬНОГО ЮСПОДаРСТВа;
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6,9to/o - освiти, науковоi, науково-технiчноi, iнновацiйноi дiяльностi
iнтелектуагlьноi власностi;
2,08Уо - працi та заробiтноi плати;
|,25 Уо - екологii та природних pecypciB, та iншi.

Кiлькiстъ звернень з питань аграрноi полiтики та земельних вiдносин

збiльшиласъ на 29 i становить 67;
у 42 зверненнях порушено питання транспорту i зв'язку. Порiвняно з
вiдповiдним перiодом 2015 року iх кiлькiстъ збiльшилась на25;
порiвняно зi звiтним перiодом 2015 року кiлъкiсть питань соцiального
захисту населеншt, порушених у зверненЕях, збiльшиJIась на 184 i становить
228;
звернень з питань комун€}льного господарства надiйшло б4. Порiвняно з
вiдповiдним перiодом 2015 року ix кiлькiсть збiльшилась на 30;
у б зверненнях порушено питання освiти, науковоТ, науково-технiчноi,
iнновацiйноТ дiяльностi та iнтелекryа.гlьноТ власностi. Порiвняно з вiдповiдним
перiодом 20|5 року ix кiлькiсть зменшипась на7;
6 звернень надiйшло з питань екологii та природнЕх pecypciB. Порiвняно з
вiдповiдним перiодом минулого року Тх кiлькiсть збiльшилась на 6.
Iз загальноi кiлькостi звернень надiйцшо за категорiями:
вiд членiв багатодiтних сiмейо одиноких MaTepiB, матерiв-героiнь
3З звернення (у2015 роцi - 1);
вiд 1"rасникiв бойових дiй - 12 зверЕенъ (у 2015 роцi - 2);
вiд iнвалiдiв I- III груп - 19 звернень (у 2015 роцi - 6) та iншi.
Вiд уrасникiв вiйни звернень не надходило (у 2015 рочi - 2).

на контролi у
них:
42,92О/о
- впрiшено
керiвництва райдержадмiнiстрацiТ. З
0% вiдмовлено,
позитивно, на 55,0Уо - надано роз'ясненЕя по cyTi порушених у зверненrUIх
Протягом 20|6 року 100% звернень знý(одились

питань, 0,42О^ - надiслано за на.rrежнiстю.

Через обласний контактний центр протягом 201-6 року зверЕувся

41 громадянин, через урядову телефонну сарячу лiнiю>> надiйшло 137 звернень
громадян району.
Районною постiйно дiючою комiсiею з пит€tнь розгJIяду звернень
громадян проведено 12 засiдань згiдно iз затвердженим графiком
Районною дерхавною qдмiнiстрацiею забезпечено проведення дшI
коfiтролю, в paмK€tx якого перевiрено стан BиKoHaHIuI Указу Президента
УкраТни вiд 7 лютого 2008 року JФ 109 <Про першочерговi з€лходи щодо
забезпеченнrt реагliзацii та гарантування конституцiйного права назвернення до
органiв державноТ вJIади та органiв мiсцевого самоврядування> у Иосипiвськiй,
Чистопiльськiй, Кучобапкiвськiй, .Щорожинськiй, .Щобрiвськiй, Березово-

балкiвськiй, Вiвсяникiвськiй, Бузникуватськiйо ,Щобрянськiй, Коритно-

Забузькiй, Ма.повiльшчlнськiй сiльських, та Вiльшанськiй селищнiй радах, про
що скJIадено вiдповiднi акти.
Продовжено перiодичнi, не рiдше одного разу на piK, особистi доповiдi
керiвшикiв структурних пiдроздiлiв про стан роботи зi зверненнями громадян
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перед головою районноi державноТ адмiнiстрацii. Так, протягом 201б року
шрозвiтували: начальник управлiння агропромислового розвитку, начапьник
вiмiлу культури, туризму та культурноi спадщини, начапьник вiддilry освiти,
начЕIльник фiнансового упраыriння та нача"лъник управлiння соцiального

захисту населеЕ}uI райдержадмiнiстрачiТ.
На виконання графiка проведення пepeBipoK структурних пiдроздiлiв
зверненнями громадян на 20lб piK,
райдержадмiнiстрацii по роботi
проведеЕо перевiрки Bcix 0труктурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii.
Розпорядженням юлови райдержадмiнiстрацii вiд 1б грулня 2008 року
JФ 5б4-р при районнiй державнiй адмiнiстрацii створена <<Гаряча лiнiю> голови
ВiльшанськоТ райдержадмiнiстрацii, на яку протягом звiтного перiоду
звернулось 36 осiб.
Для надання безоплатноi первинноi правовоi допомоги мzrлозахищеним
верствам населення, при районнiй державнiй адмiнiстрацii створено
цромадсъку приймЕuIьню, до якоi зверЕулося 3 особи.
Матерiшlи про проведену робоry щодо розгJIяду звернень громадян
висвiтлюються у районнiй газетi <3opi над Синюхою).
На ве6-сторiнцi райдержадмiнiстрацii розмiщено iнформацiю про робоry
iз зверненнями громадян та графiки прийому громадян керiвництвом районноi
державноТ адмiнiстрацii. KpiM того, графiки особистого прийому громадян
керiвним скJIадом обласноi державноi адмiнiстрацiТ розмiщенi в примiщеннях
структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii, органФ( мiсцевого
самоврядування, в iншlтх установах та органiзацiях району.
При розглядi звернень громадян придiляеться особлива увага на
недопущен}uI надання неоднозначншх, необlрунтованих або неповних
вiдповiдей на звернення громамЕо вирiшенню проблем з якими звертаються

зi

ветерани вiйни та працi, iнвагliди, члени сiмей вiйськовослужбовцiв, якi
з€гинули в зонi проведенЕя антитерориотичноi операцii на сходi УкраiЪи,
вiйськовос.гryжбовцi, якi брали або беруть безпосередню участь у проведеннi
антитерористичноi операцii та члени ix сiмей, внутрiшньо перемiшенi особи,
громадяни, якi постраждаJIи внаслiдок Чорнобильськоi кат€ютрофи, багатодiтнi
сiм'i, одинокi MaTepi та iншi громадяни, якi потребують соцiалъного з{лхисту та
пiдтримки.
В ycix структурних пiдроздiлах райдержадмiнiстрацii визначенi
спецiа.тtiсти, якi вiдповiдають за роботу iз зверненЕями громадян.
Забезпечу€ться постiйний контроль за органiзацiею ix роботи.
Гфоводиться роз'яс}IюваJIьна робота серед населення з питань реалiзацiТ
права цромадян на зверненIuI та особистий прийом.

Керiвниками структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii, селищним,
сiльськими голов€lп{и вживаються вiдповiднi заходи дJuI позитивного
вирiшення питань, що наJIежать до компетеЕцii мiсцевих органiв виконавчоi
влади та органiв мiсцевого с€лмоврядування. Структурними пiдроздiлами
райдержадмiнiстрацii забезпечуеться об'ективна, всебiчна i вчасна перевiрка
змв i скарг та реЕtльного вжиття заходiв для iх вирiшення.
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зверненнrI, що надходять до райдержадмiнiстрацii, розглядаються Гi
керiвництвом з наданшIм вiдповiдних доручень виконавцям. Автори звернень
обов'язково повiдомляються про результати розгляду. Розгляд звернень
громадян знаходиться на постiйному контролi. Термiни розгляду звернень не
порушуютъся.
Кожного мiсяця цiдводяться пiдсумки роботи iз зверненнями громадян.

Проводиться постiйна аналiтична робота щодо вчасного виявленЕя найбiльш
гострих суспiльно значущих проблемо що порорIý/ють зверЕеIIня громамн.
Як наслiдок, повторних зверненъ протягом 201_6 року не надходило.
З метою пiдвищення ефективностi роботи iз зверненнrIми |ромадян:
1. Керiвникам структурних пiдроздiлiв районноi державноТ адмiнiстрацii,
рекомендувати селищноtvry та сiльським головам:

1) забезпечити неуйльне

BиKOHafiIut вимог Закону Украihи <Про
зверненшI громадян>>о Указу Президента Украiни вiд 07 лютого 2008 року
гарантуванIuI
Л} 109 <Про першочерговi з€lходи щодо реапiзацii
констиryцiйного права на зверненнrI до органiв державноi влади та органiв
мiсцевого самоврядування>, у тому числi шод€tльшою розвитку доступних
форм спiлкуваннrl з громадянами;
2) забезпечити оприлюдненЕjI графiкiв особистого прийому у засоба>r
масовоi iнформацii;
3) посилити контроль за наданшIм обrрунтованих вiдповiдей на зверненнrt
громадян та за остаточним вирiшенням проблемо якi порушують громадяни, не
доrryскати порушеннrI TepMiHy розгляду зверненнrt;
4) придiляти особливу уваry вирiшенню проблем, з якими зверт€lIоться
ветерани вiйни та працi, iнвалiди, Iромадяни, якi постраждали внаслiдок
ЧорнобильськоТ катастрофи, багатодiтнi сiм'i, одинокi MaTepi та iншi громадяни,
якi потребують соцiального захисту та пiдтримки;
5) про стан виконанЕя даного розпорядження iнфорrчrувати Gектор
контролю та зверненъ громадян апарату райдерхадмiнiстрацii щоквартЕлJIу до
5 числа насryпного за звiтним перiодом, щротягом першого пiврiччя 201_7 року.,

та

2. Сектору контролю та звернень цромадян апарату районноi'державнdi
адмiнiстрацii:
1) продовжити забезпечення виконання вимог Ъкону УкраТни <Про
звернення громадян>>, Указу Президента УкраТни вiд 7 лютого 2008 року Ns 109,
Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 14 квiтня |997 р. JФ 348 <Про
затвердження IнотрукцiТ з дiловодства за зверненнями цромадян в органах
державноТ влади i мiсцевого саN{оврядування, об'еднаннях громадяно Е&
пiдприемств€lх, в установах, органiзацiях незЕшIежно вiд форм власностi, в
засоба:< масовоi iнформацiii> ;
2) забезпечити контроль за дотриманням графiка особистого прийому
громадян керiвництвом райлержадмiнiстрацii;
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3) надавати узагаJIьненi довiдки щодо роботи зi зверненIutми громадян
головi райдерж4дмiнiстрацii щоквартшry до 15 числа, наступшого за звiтним

перiодом, протягом першого пiврiччя 201-7 року;
4) щокварталу у засобах масовоi iнформацiТ та на офiцiйно}tу веб-сайтi
оприлюдIIювати узагаllьненi вiдомостi про органiзацiю роботи зi зверненшIми
громадян та роз'яснення
найбiльш акту€}льних питанъ, що хвилюютъ
громадян;

з

З. Зняти з контроJIю розпорядженнlI голови районноi державноi
адмiнiстрацii вiд 02 серпня 201'6 року ]ф 1б8-р <Про пiдсрлки роботи зi
зверненнями громадян, що надiйшли до райдерж4дмiнiстрацii протягом
першого пiврiччя 2016 рокр).

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покJIасти на керiвника
апарату районноi державноi адмiнiстрацiТ Куцареву О.В.

IIерший засryпнпк головп
районноi державноi адмiнiстраuii

с.нЕстЕров
ш

