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надiйшли до
про
роботи iз зверцецн"rr' Ьроrадянr_що
' писумки
ЁupBiHkiBcb*oi районноi державноi адмiнiстрачii
протягом I кварталу 2016 року
звернення громадян до органiв державноI влади маютъ важJIиве
та громадянином у
значенIuI у забезпеченнi постiйного зв'язку мiж державою
важливих проблем окремоi людини суспiльства в
вирiшеннi
"."*u"o
i громадянина в
цiлому, реалiзацii конституцiйних прав i свобод людини
]

i

,rроц.Ъi побулови демократичноi, соцi€tльноi, правовоi держави,
право на зверненнrI забезпечуе цромадянам можJIивiсть обстоювання
iх у разi порушення, y{acTi в
своiх rрu" i законних iHTepeciB,Ta
"1дrrоЪо.ння
yrrpu"ni"Hi державними i громадськими справами та впливу на полiпшення
органiв державноi влади мiсцевого самоврядування, установ,

iobor"
пiдприемств.

i

I

ПротягоМ звiтногО перiодУ дiяльнiсть Барвiнкiвськоi районноi
iз
державнОi адмiнiстрацi| була сriрямованd на удосконЕtлення роботи
Президента
зверненнямИ громадян на виконантrя чинного закону, Указу
укiаiни вiд 07.02.200s р. Ns 109/2008 "про першочергов1 заходи щодо
на звернення
забъзпеченнrI реалiзацii та гарантуваннrI конституцiйного права

iнших
до оргаНiв державноi влади та органiВ мiсцевого самоврядування",
нормативно

- правових

aKTiB з цього питанн,I,

протягом I уа_рталry 20lб р,
Що районноi державноi адмiнiстрацii
поштою надiйшло 70"r".p"egнrt (+ 18) у порiвняннi з I кварталом2015 р,):
26 (+
t _ 0), пiд час особистих та виiзних прийомiв - 44 (+ 18).
З органiв влаДи вищоГо рiвнЯ безпосереднъо до райдержадмiнiстрацii
гарячоj
направлено 11 звернень (протЪ 7 у | кв._2015 р.): 9 - з <<Урядовоi
лiнii>, 1 - З Дпараry BepioBHoi Ради Укфаiни, 1 - з облаёноi державноТ
адмiнiстрацii.
з жодним iз порушених ц цшх зверненнях питанъ цромадяни до
зверталися,
районноi державноi адмiнiстрацii {е
Серед питань, що фбуоr" мешканцiв Барвiнкiвщини, 28,5 %
- соцiального захисту; близькО 4,2 Уо комунЕrльного господар.""ч;' zo
Yо ., аrРарноi полiтики
цiновоi полiтики, u ,чпЪ* працi та заробiтноi платп;20
та
та земельних вiдносин; 11 ,4 Уо - забезпечення дотримання законносп
о^
L,4
охорони правопорядку; реагriзацii прав та свобQд громадян; по
виконавчоi
питання освiти та науки та питання дiяльностi мiсцевих органiв

И

влади.

У

порiвняннi з анапогiчним перiодом минулого роIу змеЕшилася
кiлькiстъ, хоча злободенними з€шишаютъся питання гаIryзl комун€tпьного
господаРства: ремонтУ дорiг, якостi надРння посJryг енергопостачанн,I,
.u6.rrr."ення; пiдвhщеНня тарифiв - 4,2 Уо ( проти
теплопоСru"ч""" ,u
"одО
З9,6Yо);соцiальнсiго захисту - 20 79 ( проти 72,5%),

,t1
....

Збiльшилася у порiвняннi з I кварт€lJIом
звернень ( 3 проти 2у I кварталri 201 5).

Порушень графiкiв

прийомiв

2015 р. кiлькiсть колективних,

громадян
керlвництвом
вiдгryстка, вiдрядження,
райдержадмiнiстрацiТ без поважних причин
пiдвищення квалiфiкацii, хвороýа, навчанIuI тощо) протягом I квартаJIу 201-6
року не зафiксовано.

(

Особисто головою районноi держарноi адмiнiстрацii

B.I.PoMm<oM
заIшановано проведення 13 прийомiв (7 - о(обистих, б - виiЪних), проведено
13 прийомiв громадян ( 7- особистих, б - виiЪних). Прийrrято 14 громадян, якi
порушили 14 питань, iз них: по 2L,+ Уо - забезпеченIuI дотримання законностi

та охорони правопорядку; аграрноi полiтики i земельних вiдносин; по |4,3 Уо
- з питанъ соцiального захисту, ]з питань транспорry зв'язку, аграрноI

i

полiтики i земельних вiдносин. Позитивно вирiшено З питання, 11
роз'ясненi. Запланований прийом б сiчня 20lб року не вiдбувся через
перебування голови районноi державноi адмiнiстрацiТ у щорiчнiй вiдпустцi з
29 грудня 201-5 року по 1l сiчня 20tб року. 9 березня 20lб рощу oKpiM
запланов€lного виiзного прийому в Iванiвськiй .Щругiй сiльськiй радi, де
цромадяни, що бажали б звернутися, були вiдсутнi, вiдбувся прийом
цромадян в цромадськiй приймальнi (плюс один незапланований прийом).

Першим заступником голови районноi державноi адмiнiстрацii
O.KaTliHiHиM проведено 12 прийомiв ( 6 - осРбистих, 6 - виiзню<) при планi 12 (6 - особистих, б - виiзних). Прийнято 1б осiб, якi порушили 16 питшrь:
50% - комун€tльного господарстваi тто 6,2 % - аграрноi полiтики i земельних

вiдносин

;з

питань оборонозfrатностi, cyBepeHiTery, мiждержавни)( i

мiжнацiональних вiдносин; по I2)5% - забезпечення дотримання законностi
та охорони правопорядку, питаЕня економiчноi, цiновоi, iнвестицiйноi,
зовнiшньоекономiчноi, регiональноi полiтики та будiвництва. Iз зазначених
питань позитивно вирiшенi - 3, роз'ясненi - LZ, на контролi - 1. .
Засryпиком голови районноi державноi адмiнiстрацii С.Казьонним
проведено Т2 прийомiв (7 - особистих, 5 - виIзних) при планi
Т2 (7
особистих, 5 - виi'зних). Прийнято.14 осiб, якi порушили 14 питанъ:64,3Yо - з
питань соцiагlьного захисту;2||,4Yо - rлптання ciM'i, дiтей, молодi, гендерноI
piBHocTi, фiзичноi культури спорry; по 7,2 % - питанIIя культури та
кульryрноi спадщини, туризму; та пита{lня освiти, науковоi, науковотехнiчноi, iнновацiйноi дiяльностi та iЬтелектуапьноi, власностi Iз
зазначених питанЬ позитивно вирiшенi - 1, роз'ясненi - 12,наконтролi - 1.
Запланованi i проведенi три 1<прямi лiнiiЬ телефонного зв'язку голови
районноi державноi адмiнiстрацii ta його заступникiв iз населенням району,
де виносилися за вiдповiдною тематикою важливi питання життедiяльностi.,
.l
району; пiд головуванням В.Ромаха' щомiсяця проводяться засiдання
постiйно дiючоi KoMiciT з питань розгJIяду звернень цромадян при районнiй
державнiй адмiнiстрацii ( проведено З); вiдбулися 7 зустрiчей з трудовими
колективами району.
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Питання про стан роботи iз :звеРненнями громадян 25.0|.20t3
висвiтлене у районнiй газетi "BicTi Барвlнкiвщини"п пiдсумки роботи iз

зверненнями за 2015 piK заслгуханi;на вiдкритому спiльному засiданнi колеГii
районноi державноi адмiнiстрацii 1а збофiв адмiнiстративно - господарського
сайтi
активу району |9.02.201-6 р. та Розмiщенi на офiцiйному веб
районноi державноТ адмiнiстрацii.
Таким чином, дiяльнiсть Барвiнкiвськоi районноi державноi
адмiнiстрацiТ спрямована на об'ективний, всебiчний розгjIяд звернень
громадян, дотриманнrI TepMiHiB ix виконання та вирiшення порушеншх у
зверненнrц питань; систематично вживають необхiднi заходи для
зверненЕями громадян та
под€tльшого полiпшення стану роботи
забезпечення гарантування реАлiзацii констиryцiйного права цромадян на
звернення.
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Голова районноi державноi
адмiнiстрацii
i

Познякова 4 22 37
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