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пропiдсумкироботиiзЗВернеIIнямшгроМаД'lн'ЩоttаДiЙlшЛиДо
Бар'i,,кiuськоiрайоrrtlоiдержавноiалмiнiстраuii
протягом I пiврiччя20|7 року

l]а)I(лиl}е зriаченlt,{
Звернення гро]\{адян До органiв державноТ влади r"'IВЮ'Гь
Mi>rt лержавою та гроN'а/dяIIиIIом у BиpitlletiHi
у забезпеченнi поЬтiйноГо зв'язкУ
i} цiлопtу, реа"lriзаrдiТ
життево важливих проблем oKp.Moi пrдrп" i оуспiлiстI]а
в гrроцесi побудовtл
конститУцiйниХ ,rpuu свобоД лIодинИ громадянина
демократичноi, соцiалъноТ, правовоТ держави
забсзпе,tеltttit
Право ru .uap"an*ro забезпечУе громадянаNI мохсливiс,гь
ix у разi поруtllсI{rtя, учас,гi tз
своiХ праВ i .unorr*"x irrrереСiв та uiд"о"п,пня
i rромадськими справами та впливу IIа поitiпшrеttttя
угrравлiннi державними
op.uriu державнОТ опuд' i мiсцевого самоtsрялуванIiя, ус,гаttоl],

i

i

;;а;r'

пiдприемств.
лерхсавltоТ
ПротягоМ звiтногО перiолУ дiяrrьнiсть Барвiнкiвськоi райоllrtоТ

iз зверltенtl,IN{и
адмiнiстрацii була спрямована на удосконалення роботи
Пр"taл,",u УrсраТrlи Bi;i
громадян на виконання чинного .uno"y, Указу
заходи щодо забезгiс,tеtitlя
07.02.200S р. лГ9 109/2008 "Про першочерговi
,.оrrЪr"rУцiИпо,о права на зверне}Iня до органiв
реалiзацiТ та гараНтуваннЯ
самоврядування", iнших }IopMa,IиB}Io державнОi рладИ та органiв мiсцевОго

,

правових aKTiB з цього питання,
адмiнiстрачiТ протягом I пiврiччя 2011 р, налiйtrrлtl
Щ,о районноТ державноТ
2016 р,); пошrтоIо *- 50 (+ 2), ili,rt
120 зверНень (- 14) У порiвняНнi з I ni"piu""M
nu. о"об"стих та виIзних прийомiв - 70 G 16),
з органiв влади вищого рiвня безпосередньо до райдерх<ал\Ilнlс,грацIl
201б р.) iз rrих з5 з кУря,ц.ltзо'i
направлено з8 зверненЬ (rlротИ ZB у l пiврiччi

гарячоiлiнii>таЗзобласноiДер}каВноiадмiнiстрацiТ.
..урбуrоru *"*пuпцiо Барrзir,rкiвцlини, з8,00 %
Серел питань, що
о^ - гrрацi ,га
О/о - соцiального iu*""'y; 8,26
22'зl
комунального господар.ruu;О/о вiдr+осин; В,26
земельн!lХ
та
полiтики
u.puproT
%о
2,48
заробiтноТ плати;
;18,21 % питання о*оро"" .oopou'" ; );iB %о -литання 11\о cTocyeтbc:_::oi'"
незгода iз попере/ll1ьоIо
iншi питання, а саме взаемовlдцосини мiж сусiдами ,
кредиту через ощадбанк та
вiдповiддю , надання роз'яснень щодо отримання
iнше.

У порiвняннi з анаJtогiчним перiодом минулого року зменшилас,I
з тИМ
кiлькiсть звернень на особистий шрийоп,r до керiвницгва, разом

гарячу лiнlrо, З *:1::li
збiльшилася кiлькiстъ звернень громадоrl n.p., Урялову
державrlоl
iз порушених У цих зверненнях питаЕь, громадяни ло райогrlrотзi}ер,гi'I'тьс,I
ЯКИI\,1и
uд*iпi."Рацii нЬ ru.рruпйся. ЗлобОденниN{и питаннями,З
п!I'АнIIя гtiзопос,гаL{аl,iIIя
жителi рЪИо"у на Урядову гарячу лiнiю, залишаIотьсrI
послуг I,азопосl,ачаIlIJ,I, г,аlrузi
домоволодiнЪ ,}lезгода з Еарахуванню
енgргопостача[lt{,l,
комуналъного господарс,гва, якостi надання посJIуг
соцiального захисту _ |8,42 % ),
тегlJIопостачання та водо забезгtечення-57,9 %;
гарячу лiнitо * IIе пI,1тз}I{ня
Разом з тиМ зазначаIо ,що 65 7о ЗВеРНень на Урядову
з нарахува}{IIям плати за
надання роз'яснень по нарахуванню або незгод1I
п:слуги газопостачання.

Зменшилася у порiвняннi з I пiврiччям 2016 р. кiлькiсть коJlектиl]нllх
звернень ( 2 проти 5 у I пiврiччi 2016).
к9рlвI-{иц,гвоN{
громадяIJ
IIрииомlв
графiкiв
Порушень
райдержадмiнiстрацii без цоважних причин ( вiдпуо,гка, lзi.ltряд>ttеttня,
пiдвищеНня квалiфiкацiТ, хвороба, навчання тоrцо) прсl,гrlгом I пiврi.l,lя 20lr7
року не зафiксовано.

особисто головоIо районноi державноТ адмiнiстраuii

заплановано провеДеннЯ 26 прийОми (13
особИстих,12- виТзних)
24 прийОми (12

- порушили
28 громадян, якi

I].LPoшlaxorvt
виТзних), провOдеItо

особистих,lз- рiзниuя це святковi дrli , Прийнято

питання, iз них: по 1,2,5 Yо - забезiIече}IllrI
3з,3о^- аграрноТ по;tiтиttи i
ДОТРИ]чIання законностi та 9хорони правопорядку;
земелъних вiдносин,по 2а,8оh- з питань соцiального захисту та охороци
здоров'я по 4,2Yо - це питання фiнанаування, освiти та перевез9IIIIя l-роN{адrl}l
наданi роз'яснення,
Позитивно вирiшено 8 питань, 16
Першим заступником голови районноТ державноТ адмiнiстрачii
особистих,l3---,
о.Калiнiним заплановано проведення 26 прийомiв (13
особистих,lз- виiзtrих), ГIрийьrя,го 27
виiзних), проведеНо 26 приЙомiв (1З
ой ,
осiб, якi ,rору-"пи 24 питан}Iя: 62,5о^ - комунального гоOполарства; 16,6
питаннЯ екологii ,а саме лiквiдацiЯ несанкцiОнованиХ зваJIищ; |2,5о/о - аграрrlоТ
полiтики i зешrельних вiдносин ;8.4О/о- ПеРеВезення громадян Iз зазttаtчеIil,Iх
питань позитивIIо вирiшенi - 9, роз'ясненi - l5.
заступником ionoo' районнот державнот адмir-riстрацii С.Itазьоllгtим
(lз
проведено ZO прииомiв (10 _* особистих, 10 - виТзних) гrри планi -26
виiзЕих) - з 14 червня тарифна вiдпустка та 3 свя'ГКОlЗИХ ДНЯ.
оЬобистих, 13
ПрийнятО 20 осiб, якi поруШили 2О питаЕь: 50,0 % - з питань,гасоцiальtrоt,о
заробi,гrrоТ
,u*".ry; 20 % - питання охорони здоров'я; зо% - питання прашi
плати .Iз зазначених питань позитивно вирiшенi - 8, роз'ясненi - 12,
пiд головуванням B.L ромаха щомiсяця проводятьаrI засiланllя постiйно
дiючоi koMiciT з питань розгляду звернень громадян при районнiгt дерiкавrriй
адмiнiстраuii ( проведено 6); вiлбулися 18 зустрiчей з труловими KoJIeItTI{i]aN,Itt

24

,

району.

ПитаннЯ про стаН роботИ iз зверненнями громадян , а oaN{e tllдсуNll(,I
вiдкритому спiльнсlму засiлаrlrri
роботИ iз звернеНнямИ .uiOlб piK заслуханi ша
колегii районноi Дерх(аВIIоТ адмirriстрацii та зборiв адмiнiсr'раТИl]tlо господараького unrruY райоrrУ 06.0З .2оl7 р. та розмiщенi на офiuiйrному веб -

сайтi районноТ державноi адмiнiстрачiТ.
СПРЯI\,1ОВаlIа
,ЩiяльнiсТь БарвiнКiвськоТ раЙонноТ дер}кавнОТ адмirliСтрацiТ
на об'ективний, всеъiчний розгляд звернень громадян, дотримання термiнiв Тх

виконання та вирiшення порушених У зверненнях питань; сиOТеIч{а'гLIЧно
вживають необхiднi заходи для подалъшого полiпшення етапу робо,ги ?i
забезпечення
та
зверненнями
цромадян
конституцiйного права громадян на звернення.

Голова paйorllloi дерlкавllоI
адмiнiстрацii
Сухар 4.|9 65

гарантування

реалlзацll

роNIлх

