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2018
роботи iз звершешIIями громадяII за пiдсумками

року
Барвiнкiвськiй районнiй державнiй адмiнiстрацiт, ii управлiннях та
вiддiлах та протягом звiтного перiоду напрацьована I]eBHa система щоло
вимоги
забезпечення якiсноi роботи iз зверненнями громадян, враховуIочи
УказУ Президента УкраТни вiд 07.02.2008 р. Ns 109/2008 "Про першочергоrзi
права
заходи щодо забезпечення реалiзацii та гарантування конституцiйного
на звернення до op.urriu державноi влади та органiв мiсцевого

у

самоврядування", iнших нормативно - правових aKTiB з tlього питаFIня,
Через звернення громадян втiлюеться в життя одцин iз конс,ги,гуlliйrrих

_

громадсьllуi
принципiв
участi громадян в управлiннi державними та
arrpu"u*". Звернення с також важливою формою контропIо за законItlстIо
дiяльностi державних органiв

i органiв

мiсцевого самоврядуванIш,

забезпечення прав i свобод громадян,
Вжитi заходи для посилення роз'яснювалъноТ роботи серед насеJiення
щодо повноважень райдержадмiнiстрацiт, ш;tяхiв вирiшення найбiлыrr
актуаJIъних питанЬ, Що порушуються громадянами у зверненнях, щопонедiлка
i.up".ru лiнiя" телефону довiри ъта4_20,з1, на який
з ti.оо до 17.00 год. дiе
надходило,
упродовж звiтного перiоду дзвiнкiв не
РазоМ дО райЪнноi державнОi адмiнiстрацiТ та органiв мiсцевсrго
з
самовряДування .rроr".о' 20ti р. надiйшло 860звернень (-294 у порiвнянtлi
120 (- 26), пiд час особистих та виТзних прийомiв -740 ( 2аrc i.1, цо-rо268). Iз зазначеноI кiлькостi (860 звернень) вирiшеrri IIозит,ивно 49] )

-

uiдЙовлено - 14 , данi роз'яснення на з2з ; iнше ( переланi за на;tежrriс,гtо,
залишенi на контролi тощо) - 26.За 201б piK аrrа.тtоr,iчно надiйш.lrо 1154
Iз
звернення : пошТоо - 146, пiд час особиотих та виiзних прийомiв -1008,
8,
зазначеНоi кiлъкОстi (1154 зверненъ) вирiшенi позитивно 798 , вiдмовлено залишенi на кон,гролi
данi роз'яснення на 325, iнше ( переданi за належнiстю,
тощо) - 23
за 2О17 piK надiйшло 250
.Що районноi державноi адмiнiстрацii
118 (+10), пiд час особистих та виТзних
зверненЬ (271 зi2Оtб piK): поштоIо
пр"йомiв'_ Iз2 (-зli. i, 25О звернень до райдержадмirriстрацii вирirrrенi
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позитивно 87 (-1), данi роз'яснення на 161 (-19), вiдмовлено у задовоJIенt,Ii - ,
iнше ( переданi за належнiстю, залишенi на контролi тощо) - 2 (-1);
- до сiлъських рад разом ( 12 сiльських рад) надiйшло 4|6 зверttеrль ( 11З), з яких вирiшенi позитивно 348 (-109), данi роз'яснення на 62 (-9),
вiдмовлено у задоволеннi - 6 (+5), iнше ( переданi за Ha.lreжHicTto, залишенi на

контролiтощо)-0(0);

- до районноТ ради 52 (-

20), вирiшенi позитивно
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(-19),

далri

роз'яснення на 43 (+2), iнше ( переданi за належнiстю, залишенi на кон,гролi
тощо) - 1 (-3);
- до мiськоi ради за звiтний перiод надiйшло звернень - |42 ( -140),
вирiшенi позитивно 54 (-|72), данi роз'яснення на 57(+24), вiдмовлено У
задоволеннi - 8(+1), iнше ( переданi за належнiстIо, заJIишенi на контролi
тощо) -2З (+7)
З органiв влади вищого рiвня безпосереднъо до райдержадмiнiстраrдiТ
нацравлено 86(+23) звернення iз них 79(+19) з <УрядовоI гарячоi лirIiТ> та
7(+3) з обласноТ державноI адмiнiстрацiТ . З жодним iз порушених у L\их
зверненнях питань громадяни до районноТ державноi адмiнiс'грачiТ I{e
зверт€Lлися.

Найчастiше у звiтному перiодi громадяни порушув€uIи у cBoix
О/о)," 2016
зверненнях IIитання комун€}JIьного господарства - t06 (42,4
РОЦi ЗI,7О/о.

Друге мiсце за актуальнiстю, як i в попереднi роки, посiдають ПИТаннЯ
соцiалъного захисту - 64 (25,6%) в 2016 роцi -2|,8О^.
На третьому мiсцi за актуальнiстю посiли питання аграрноi полiтиКИ i
земельних вiдносин - 30, або 12 О/о вiд загалъноi кiлькостi питань ,в 2016 рОЦi I0,7Yo.

Четверте мiсце за актуальнiстю це питання транспорту та зв'язкУ -20
(8 %) в 2016 роцi -t},зоh. I-{e питання пiльгового l]еревезення громадя[I та
вiдсутностi автобусноТ станцii.
Серед актуальних у зверненнях |ромадян до райдержадмiнiс'грашiТ
можна вiдзначити питання охорони здоров'я _ 5(2%) у 20|6 роцi -2.6О/о роцi;
забезпечення дотримання законностi та правопорядку, реалiзацiя праВ i свобод(
громадян _ 5,2 % ( IЗ звернень) проти |5,| Оh(41 звернення у 2016 роцi)
Решта питань що турбують мешканцiв району ( вiд 1 до 4 звернець за
звiтний перiод - 0,4-|,6 ОА) в 2016 роцi на piBHi 2,2 Уо - питання ciM'T, ДiтеЙ,
молодi, гендерна piBHicTb; питання, освiтип дiяльнiсть органiв мiсцевогсl
самоврядування та виконавчоТ влади. На Bci пiднятi питанrul наданi вичерпнi
вiдповiдi та роз'ясненнrI.
Кiлькiсть колективних звернень до Барвiнкiвськоi районноТ державНОТ
адмiнiстрацii за звiтний перiод становить - 7 в 20|6 роцi -1.
Повторних звернень -З.
Порушень

графiкiв

раидержадмlнlстрац11

без

прийомiв громадян

керiвлrиц,гвом

поважних причин (вiдпус,гка, вiдрядженtlя,

пiдвищеНня квалiфiкацii, хвороба, навчання тощо) протягом 2017 року }Ie
зафiксовано.
на засiданнях районнот koMicii з питань надання матерiальноi допомоги
малозабезпеченим верствам населення розглядалися звернення громадян, що
опинили ся у скрутному становищi. Протягом звiтллого гrерiоду з районного
бюджету надано матерiальну допомоry 250 громадянам на загальну суму
200600 ГРН., в 2016 роцi надано матерiальну допомогу 130 громадяIiам FIa
загальну суму 95300 грн.
У райдеРжадмiнiСтрацiI органiзованиЙ i постiйно проводиться щоденний
консульТативниЙ прийоМ громадян керiвником апарату та вiдповiлалыtими
,rрuцiu""ками, в результатi якого громадяни можуть бути направленi до
пЪ.uдо""х осiб, дЬ сферИ дiялъноСтi яких належать порушенi питання, або
записанi на особистий прийом до керiвництва райдержадмiнiстрачiТ,
З метоЮ якiсногО забезпечення реалiзацii та гарантування закрittлеtlих
КонститУцiсЮ УкраТни права громадян на звернення до органiв державttоi
влади та органiв мiсцевого самоврядування, права на участь в управлiriIri
державнимИ справами, а такоЖ пiдвищення ефективностi роботи органiв
д.р*uu"оi влади та органiв мiсцевого самоврядування зi звернеi,Iнями
громадян, УраховуIочи необхiднiсть об'сктивного, всебiчного i вчасt{ого
законодавства УкраТши,
розглядУ зверненЪ громадяН вiдповiднО дО вимоГ
керуючись частиною Другою cTaTTi 102 Консти,гуцii УкраТни , cTaTTeltr 28
ЗЙнУ УкраiнИ "ПрО зверненНя громаДян", спiЛьне засiДаI{ня колегii райоt-rноТ
господарського активу
державнот адмiнiстрацii та зборiв адмiнiстративно
району вiд22.03.2018 року вважае за необхiдне:

-

1. Першому

(Калiнiн О.С.):

застугIнику голови районноi держаI]FIоI адмiнiстрацiТ

1.1 СприйнятИ зростаннЮ показника позитивнО вирlшениХ

ГIИТаIII),

недопущешlIя
у зверненнях. Вжити невiдкладних заходiв щодо
надання неоднозначних, необrрунтованих або неповних вiдгrовiдей за
порушенням cTpoKiB, установлеIIих
зверненнями громадян, iз
законодавством, безпiдставноi передачi розгляду звернень iншим органам,
|.2 Звертати увагу на вирiшення питань, порушених у коJIективIIих
зверненнях, та першочерговий розгляд звернень, у яких порушуо,l,ься
пробп"r" соцiалъно незахищених верств населення i осiб, якi мають особливi
,га працi, iнвалiди, громадяIIи, якi
.u.ny." шереД Украiною, ветерани вiйни
,бага,годiтнi ciM'T,
постражд.Lли внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи,
одинокi MaTepi та iншi громадяни, якi потребуrоть соцiалъного захис,гу та
пiдтримки; обов'язкове роз'яснення заявникам порядку оскарження прийня,гих
рiшень вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
1.3 Забезпечити н€шежну взасмодiю державних органiв влади та оргаlliв
мiсцевого самоврядування з метою оперативного i всебiчrlого вирiшен}Iя, в
межах повноважень, питань, З якими звертаються громадяни на особистому
прийомi.

з€вначених
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1.4Посилити персонаJIьну вiдповiдальнiсть за наJIежне викоцаншя
адмiнiстрацii та вирiшенця l] межах
резолюцiй голови райънноi державноi
громадян, а
своiх повноважень питань, порушених в адресованих зверненнях
пiдс,гав
також за вжиття ефективних заходiв щодо запобiгання виникненнIо
обласноI державI"IоТ
для обfрунтованих повторних звернень, зверненъ до

адмiнiстрацii та органiв влади вищого рiвня,
свобод громадян,
поновлення прав
1.5 Вжити заходiв
про звернеIrня
порушениХ унаслiдоК недодержання вимог законодавства
встановленому порядку до
громадян, притягнення винних осiб
за
вiдповiдальностi, в тому чисJIi до дисциплiнарнот вiдповiдальностi
невиконання чи неналежне виконання службових обов'язкiв щоло розгляду

i

для

у

зверненъ громадян;

'

2. КерiвникаМ структурниХ пiдроздiлiв районноТ державIIоl
аДМiНiСТРаЦii:
"
теuт.ттт, ттповепеF
проведення широко1 роtз'яснювальноi роботи з lIи,гаI{ь
2.t Забезпечити
звернення та особистий trрийсlм,
реалiзацii громадянами права на
громадян,
,r.доrrущення фактiв формального пiдходу до розгляду зверненъ

2.2Забезпечити дотримання вимоГ Iнструкцii

з

дiловодства

за

самоврядуванпя,
зверненнями громадян в органах державноi влади i мiсцевого
органiзацiях, яка
об'еднаннях громадян, "u гriдприсмствах, в ycTalloBax,
14,04,1997 }lir З48,
затвердж."u .rЬ"rановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
2.3проводити аналiз i узагальнення питань, що порушуються у
виявляти причини,
зверненнях громадян, особливо повторних i колективних,
найбiльш актуальних
що iх порушують, вживати заходiв для розв,язання
проблем.
керlвrlиrlтва
2.4 Щотримуватися вимог чинного законодавства, дорученъ
за

районноi д.р*ъurrот адмiнiстрацii

пiд час

пiдготовки вiдповiлей

громадяН , II\о перебуваtоть на коtл,гролi,
результатамИ розглядУ зверненЬ
та селищFIоi ради в}кити
3. Рекомендувати виконкомам MicbKoT, сiльских
аналогiчних заходiв.
(сухар л,с )
Керiвнику апарату районнот державнот адмiнiстрацii
структурIIих
направиТи витяГ iз протоКолу З зазначеного питання керiвникам
MicbkoT, сiльських
пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii та викоFIкомам
та селищноi ради.

4.

Голова районноi державноi
адмiнiстрацii
Сухар

ё"

B.I.

ромАх

