звIт

про пiдсумки роботи iз зверненнями громадянl що надiйшли до
Ба pBiH кiвськоI район ноТ державноi адмiнiстрацii
протягом 9 мiсяцiв 20|6 року
Вiдuсlвiдно до ст. 40 Конституцii Украiни кожен громадянин мас право
напраtsляти iндивiдуальнi чи колективнi писъмовi звернення або особисто
зверта.тися до органiв державноi влади, органiв мiсцевого самоврядування та
ll0саLдових i службових осiб цих органiв.
Llерс:з звернення
|ромадян втiлюеться в життя один iз конституцiйних
приl]ципiв
участi громадян в управлiннi державними та громадськими
;1Iравi}ми. Звернення е також важливою формою контролю за законнiстю

цiяльностi державних органiв

i

за.безпечення прав i свобод громадян.

органiв мiсцевого

самоврядуtsання,

Питання практичноi реалiзацii права на звернення врегульовано
'Уi<раiни

<Про звернення |ромадян)). Забезпечуючи гроN,IадянаN{
}'кэа-Тни можливiсть на звернення, цей Закон деталiзус та розвивас
Зак.онслtи

коЕiст,]4туцiйrri пOложення, надаючи громадянам право звертатися не тiльки в

opla-I]l{ державноТ влади та органи мiсцевого самоврядування, а й у
об'с,1нання громадян, установи, органiзацii, незалежно вiд форпл власностi, на
пi,ппрirсшIс,I,ва, в засоби масовоi iнформацiТ, до посадових осiб згiдно з i,ч
фуrrкцiоiIа.льними обов'язками щодо реалiзацiТ cBoix соцiально-економiчних,
пtl.тtiтичних i особистих прав та законних iHTepeciB чи iх порушення.
Звернення громадян стосуються рiзних напрямiв дiяльностi суспi;rьства
ii державl.r, але, здебiльшого, вони мають €дину мету звернути уваг_y
вiдгrовiдн}iх органiв i посадових осiб на необхiднiсть розв'язання
проблем, шlо
зачiгrають суспiльнi iнтереси або iнтереси конкретноi особи. Зага_пьними
0зЕа.ка_Nди звернень е те, що вони вiдбивають стан справ у вiдповiднiй сферi
ЦiЯЛЬНОстi й несl.ть у собi iнформацiю, яка направля€ться в державнi органи
{-It{ 0ргани мiсцевого самоврядування, об'еднання громадян, на пiдприемства,
в у;,гаFIо]з}l, органiзацiТ.

У

Ба.рвiнкiвськiй районнiй державнiй адмiнiстрацiТ, if вiддiлах та
yltllatB,:lirrняx протягом звiтного перiоду напрацьована певна система щод0
забезпечетлня якiсноТ роботи iз зверненнями громадян, враховуючи вимогI{
в1.1Iце вказаного Закону,, Указу Президента УкраТни вiд 07.02.2008 р.
Л]ir |09/2008 "Про першочерговi заходи rцодо забезпечення реалiзацiТ ,га
гараI{тування конституцiйного права на звернення до органiв державноТ
влади та органiв мiсцевого самоврядування", iнших нормативно - правових
eKTiB з цьсlго питання.

BxtlrTi заходи для посилення роз'яснювальноi роботи серед населення
Lt{сдо повноважень райдержадмiнiстрацiТ, шляхiв вирiшення найбiлыш
€rК'Г/аПЬНРiХ ПИТаНЬ' ЩО ПОРУШУЮТЪСЯ ГРОМаДЯНаМИ У ЗВеРНеННЯХ:
ш{(}пOнедiлка з 15.00 до 17.00 год. дiе "гаряча лiнiя" телефону ловiри отlfи]\tанс 10 дзвiнкiв ( за аналогiчний перiод 2015 року - 12 дзвiнкiв ).

Що районноi дерх\авноi адмiнiстрацii протягом 9 мiсяцiв 2016 р.
нацiйшло 186 звернень: поштою - J9, лiд час особистих та виiзних прийомiв
-_ 10i,"

l} органiв влади вищого рiвня безпосередньо до райдержадмiнiс,трацiТ
Еlаjlравлено 39 звернень: 35 - з <<Урядовоi гарячоТ лiнiТ>>, 3 - з обласноТ
l\ер.Е(авноI адмiнiстрацiТ, l - з Апарату Верховноi Ради Украiни.
З жодним iз порушених цих зверненнях питанъ громадяни до
pai.i он irоТ,цержавноТ адмiнiстрацii не звертаJIися.
Серед питань, що турбують мешканцiв Барвiнкiвщини, З5,6 %
Оh - аграрноТ
ко}"{унального господарства; 25,0 Оh - соцiального захисту; I9,5

у

гясl,riтrtки та земельних вiдносин; 12,З % - забезпечення дотримання
закOнностt та охорони правопорядку, реалiзацii прав та свобод громадян;
Оh питання сiм'i,
5,4О,/а - питання житловоТ полiтики та 2,2
дiтеЙ, молодi,
теriдерноi piBHocTi, фiзичноТ культури i спорту.
Кiлькiсть колективних звернень до Барвiнкiвськоi районноТ державноТ
алл,riнiстрацil за звiтний перiод становить - 5.
Гtrовторнi звернення вiдсутнi.
У районi забезпечена н€Lпежна взасмодiя районноi державноТ
адлtiнiстрацiТ, районноi, мiсъкоi та сiльських рад з питань об'сктивного та
всебi.rного розгляду звернень, вирiшення питань та надання обгрунтованих

вiдлогliдей: плiський голова, мiський голова та сiльський голоtsа
ГавllиtлiвськоТ сiльськоТ ради с членами постiйно дiючоi KoMiciT з питань
рс,згляд)i :"tBepнeнb громадян; забезпеченi згiдно з затвердженими графiками
виТзнi прttйоiии до Bcix населених пунктiв району за участю керiвникiв
органiв виконавчоТ влади та мiсцевого самоврядування.
керlвництвоN4
прийомiв громадян
графiкiв
[Торушень
райiдlержадмiнiстрацiТ без поважних причин (вiдпустка, вiдрядlкення,
пiдвиtцення квалiфiкацii, хвороба, навчання тощо) протягом 9 мiсяцiв 20]6
роF:у не зафiксовано.
За звiтний перiод головою райдержадмiнiстрацii та його заступниками
проRедено 105 прийомiв, прийнято 107 громадян.
Особисто головою районноi державноТ адмiнiстрацii B.I.PoMaxoM
заплановансr З8 та проведено З7 прийомiв громадян (20 - особистих, 17 rзлtiзних). Один не вiдбувся у зв'язку з перебуванням голови
ралlдоржадмiнiстрацiТ у щорiчнiй вiдпустцi. Прийнято З7 громадян, якi
llоtr)vlпl{ли 37 питаЕь, iз них: 27,5 % - аграрноi полiтики i земельних
вiднслсрtн; 24.,7 УЬ - забезпечення дотримання законностi та охорони
правс}порядку; tr8,4 % - соцiального захисту; 16,1 ОА - комунаJIьного
гOсподарсIва; 6,7 О^ - транспорту i зв'язку; по 3,3 % - цiновоi полiтики, а
такоя( прачi та заробiтноТ плати; житловоi полiтики; культури та культурноi
сп€.дщини, туризN{у. Позитивно вирiшено 1З питань, 24 , роз'ясненi.
Першим заступником голови районноТ державноТ адмiнiстрацi?
О.С.Калiнiним заплановано 38 прийомiв, проведено - 36 (19 - особистих, |-/
- виТзних за мiсцем проживання заявникiв). Два не проведенi ,лерез
вiдlря,цжеrrня. Прийнято З7 громадян, якi порушили З7 питань, iз них: 4З,4
C;,'l -ком},наJIьного господарства; 19,5 % - цiновоi полiтики, прачi i

ОА

- забезпечення дотримання законностi та охорони
Iiравопорядку; по 6,4 % - аграрноТ полiтики i земельних вiдносин та
соцiа-чьного захисту; по З,7 О^ - фiнансовоi, податковоi, митноТ полiтики;
ох,эрсни здоров'я та обороноздатностi, cyBepeHiTeTy, мiждержавних i
лдiкнацiональних вiдносин. Позитивно вирiшено 9 питань, 26 - роз'ясненi, 2
- з;LilI4шено на контролi до остаточного вирiшення.
Заступником голови
адмlнlстрац11
державно1
раионно1
С.N{,Казьонним заплановано 35 прийомiв, проведено З2 прийоми (19
особистих, 13 - виiЪних). Три прийоми не вiдбулися через перебування
заступника голови райдержадмiнiстрацii у rцорiчнiй вiдпустцi. Прийнято 33
громадянина ) якi порушили ЗЗ питання: 68,6 О^ - соцiального захисту; 2|,7
% питання сiм'i, дiтей, молодi, гендерноi piBHocTi, фiзичноi культури i
gпOрту; по 4,З О/о - культури та кулътурноi спадщини, туризму; освiти,
гlауки, науково-технiчноi, iнновацiйноТ дiяльностi та iнтелектуальноТ
власностi; :забезпечення дотримання законностi та охорони правопорядку;
аграрноТ полiтики i земельних вiдносин. Iз зазначених питань позитивно
вирiшенi - 9, роз'ясненi - 22, на контролi - 2.
Запланованi i проведенi дев'ять ((прямих лiнii> телефонного зв'язку
голови районноi державноi адмiнiстрацii та його заступникiв iз насеJенням
рrайону, де виносилися за вiдповiдною тематикою важливi питання
,киттсдiя.rьностi раЙону; щомiсяця проводяться засiдання постiЙно дiючоТ
к:сплiсii з питань розгляду звернень |ромадян при районнiй державнiй

заробiтноТ плати; |6,9

алп,riнiстрацiТ (проведено 9).

вiдбizлися 22 зустрiчi з трудовими колективами району,l7 загальних
зборiв гiэо]!Iадян за мiсцем проживання, 2| зустрiч з сiм'ями, якi
ш(lре(]еляються на територiю району iз зони АТО, 29 зустрiчей iз
вiйськовослужбовцями; у них взяли участь понад 5, 4 тис. громадян, якi
шOр}/LIIувапи питання працевлаштування, оздоровлення дiтей, оптимiзацii
Melэex<i за.г€lJlъноосвiтнiх закладiв району, якiсноi пiдготовки до роботи в
ociгtHbo зимовий перiод 201.6 - 2017 poKiB, розмiру орендноТ плати;
забезпе,iення житлом, безкоштовним харчуванням, теплими речами тоrцо
r,ро\,Iадян, якi вимушено переселяютъся на територiю району з [онецькоТ та
jl-,rганськоТ областей;
утеплення блокпостiв та забезпечення належного
ф,rнкцiонування в умовах зниження температури повiтря.
Yci питання перебували на особистому контролi до позитивного
вирiшення чи знайдення компромiсного шляху подолання проблеми.

Вiдповiдно до затвердженого головою райдержадмiнiстрацiТ Перелiку
пpil]aнb дпя розгляду на спiльних засiданнях колегiт та зборiв
ал.плiнiстративно * господарсъкого активу району у 2016 роцi питання
;зс,6оти iз зверненнями громадян заслуховуються двiчi на piK:
лют:ий - uПро пiдсумки роботи iз зверненнями громадян у 2015 роцi>
( rрrс,токол }iЪ 1 вiд |8.02.2016; витяг з протоколу З вiд 24.02.20|6 J\'9 01gj l54 нагiравлений вiдповiдальним особам, гоJIовам мiськоi та сiльських
рад
району);

липенЬ - (Про стан роботи iЗ зверненнями громадян за пiдсумками I
iliврiччя 2016 року> ( протокол ЛЬ 3 вiд 20,07.2016; витяг з протоколу З вiд

05.08.201б Ns 0|-0712|96 направлений вiдповiдальним особам, головап{
пtiськоТ та сiлъських рад району)

та

розмiщенi

ап,мiнiстрацii.

на

офiцiйному сайтi районноТ державноi

Таким чином, дiяльнiсть Барвiнкiвськоi районноI державноi
алп,riнiстрацii спрямована на об'ективний, всебiчний розгляд звернень
громадян, дотриМання TepMiHiB ik виконаннЯ та вирiшення порушених
у

зверненнях питань; систематично вживають необхiднi заходи для
подаJtьшого полiпшення стану роботи зi зверненнями громадян та
забезпечення гарантування реалiзацiт конституцiйного права громадян на
зверЕ{ення.

[Iерший заступник голови районноТ
державноi адмiнiстрашiТ
Cl xqR 4У9
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о.с. Калiнiн

