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4. Про стан роботи iз зверненIIями громадяII

У

Барвiнкiвськiй районнiй державнiй адмirriстрацii, iT управлiннях та
вiддiлах та протягом звiтного перiоду напрацьована певна система що/Jо
забезпечення якiсноТ роботи iз зверненнями |ромадян, враховуIочи вимоги
Указу Президента Украiни вiд 07.02.2008 р. Jф 109/2008 "Про першочерговi
заходи щодо забезпечення реалiзацiТ та гарантування конституцiйного права
на звернення до органiв державноi влади та органiв мiсцевого
самоврядування", iнших нормативно - правових aKTiB з цього питання.
Через зверненнrI громадян втiлюеться в життя один iз конститучiйних
ytlacTb громадян в управлiннi державними та громадськими
принципiв
справами. Звернення е також важливою формою контролю за законнiсTrо

дiяльностi державних органiв i органiв мiсцевого

самоврядування,

забезпечення прав i свобод |ромадян.

Вжитi заходи для посилення роз'яснювальноi роботи серед населе}lня
щодо повноважень райдержадмiнiстрацii, шляхiв вирiшення найбiльш

акту€tльних питань, що порушуються громадянами у зверненнях; щопонедiлка
з 15.00 до 17.00 год. дiе "гаряча лiнiя" телефону довiри на 4-20-З1, на який
упродовж звiтного перiоду дзвiнкiв не надходило.

Що районноi державноi адмiнiстрацii протягом

надiйшло 89 звернень: поштою
40.

-

5

мiсяцiв 2018

р.
49, пiд час особистих та виiЪних прийомiв *

Серед питанъ, що турбують мешканцiв Барвiнкiвщини, 64 %
комунаJIьного господарства; |3,48 % - соцi€lльного захисту; 7,86 Уо- аграрIIа

i

земельнi вiдносини ;по 6,74 О/о''- дiялънiсть ррганiв мiсцевого
самоврядування та iншi питання; 4,49% - транспорт i зв'язок; ло 3,37О/о питання забезпечення дотримання законностi та охорони правопорядку,
реалiзачiя прав i свобод цромадян,запобiганнrl дискримiнацii та дiяльностi
мiсцевих органiв виконавчоi влади по |,12 %- це питання екологiI та
полiтика

природних pecypciB, житловоI полiтики, питання ciM'i, дiтей, молодi, rендерна
piBHicTb, фiзична культура i спорт та питання освiти

г
l

2
i

З органiв влади вищого рiвня

безпосередньо до райдержадмiнiстрацii
з <<Урядовоi гарячоТ лiнii>>, 3 звернення через

i

Y

дiйшло42 звернення iз них 39
облдержадмiнiстрацiю.
Кiлькiсть колективних звернень - 2.
приЙомiв
графiкiв
Порушень

керiвництвом
вiдпустка, вiдрядження,
райдержадмiнiстрацii без поважних причин
пiдвищення квалiфiкацii, хвороба, навчання тощо) протягом звiтного перiоду
не зафiксовано.
громадян

(

Особисто головою районноi державноi адмiнiстрацii В.Ромахом за
вказаний перiод заплановано проведення 22лрийоми, проведено 2l прийом
(вiдпустка до 14.01.2018 року) громадян ( 11- особистих, 10 - виiзних).

Прийнято 22 громадянина, якi порушили 22 питаннlI, iз них: 22,7 Yо - з питаIlЬ
галузi комун€}льного господарства; |З,6Оh- аграрноi полiтики земельних
вiдносин та соцiального захисту ;ло 9О/о- з питань транспорту i зв'язку та
питаннrI забезпечення дотримання законностi та охорони правопорядку,
реалiзацiя прав i свобод громадян,запобiгання дискримiнацii; 4,5Оh- питання
ciM'i, дiтей, молодi, rендерна piBHicTb, фiзична культура i сгrорт та питанI-Iя
освiти. Позитивно вирiшено 7 питанъ , 12 литань потребуваJIи роз'яснення, на
контролi-2.
Першим заступником голови районноТ державноТ адмiнiстрацii
особистих,9- виiЪних) при планi
О.Калiнiним проведено 19 прийомiв ( 10
2|. Прийнято 21 особу, якi поруulили 2l питання: 57% - комунального
господарства; 28,6О% - соцiального захисту 4,8Уо - з питань трансПорТУ i
зв'язку; 9,5ОА- питання соцiального захисту. Iз з€Iзначених питань позитивно
вирiшенi - 12, роз'ясненi - 9 питань.
Звернення Героiв Радянського Союзу, Героiв Украiни, Героiв
Соцiалiстичноi Працi, iнвалiдiв ВеликоI ВiтчизняноТ вiйни до керiвниц,гва
району не надходили.
Вiдповiдно до плану проведення ((прямих лiнiй>> телефонного зв'язку з
населенням району з акту€tльних питань забезпечення ix життсдiяльностi на
2018 piK з початку року було проведено п'ять прямих лiнiй телефонного
зв'язку з населенням з актуальЕих тем , а саме, прiоритетнi напрямки
соцiально-економiчного розвитку району у 2018 роцi; з питань житловокомун€Lльного господарства; щодо порядку подання запиту на iнформацirо;
формування та виконання мiсцевих бюджетiв; мобiлiзацiя, строковий призов
Пiд головуванням голови райдержадп4iнiстрацii щомiсяця проводяться
засiдання постiйно дiючоi KoMicii з питань розгляду звернень громадян
(заплановано
5, фактично проведено -5). Звiти про звернення громадян,
графiки прийому громадян керiвництвом райдержадмiнiстрацiТ , в тому чис.lli i
виiзнi, розмiщенi на офiцiйному веб - сайтi районноi державноi адмiнiстрачii.
У райдержадмiнiстрацii органiзований i постiйно проводиться щодеttниЙ
консультативний прийом громадян керiвником апарату та вiдповiдальними
працiвниками, в результатi якого громадяни можуть бути направленi ДО
посадових осiб, до сфери дiяльностi яких нzLлежать порушенi питання, або
записанi на особистий прийом до керiвництва райдержадмiнiстрацii.
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Вiдбулися за вказаний перiод 10 зустрiчей голови райдержадмiнiстрацii
та першого заступника голови райдержадмiнiстрацii з мешканцями району у
них взяли участь понад 2,5 тис. громадян, якi порушували питання
оздоровлення дiтей, оптимiзацii мережi загальноосвiтнiх закладiв району,
роботи закладiв медицини ,якостi надання послуг комунальними службами
раЙону, територiuIJIьного об'еднання |ромад та вирiшення поточних питань.
Затверджений головою райдержадмiнiстрацii графiк надання методичtlоТ
та практичноi допомоги з питань роботи зi зверненнями громадян органам
мiсцевого самоврядування району
структурним гriдроздiлам
райдержадмiнiстрацii на 2018. Вiдповiдно до затвердженого надана
методична та практична допомога з питань роботи iз зверненнями громадян
сiльським радам району ( Великокомишуваськiй, Гусарiвськiй,Гаврилiвськiй,
Новомиколаiвсъкiй та Подолiвськiйсiльськiй ралi ) За результатами перевiрок
скJIадено вiдповiднi довiдки з рекомендацiями та пропозицiями щодо усунення
виявлених недолiкiв у роботi iз зверненнями громадян та направлено iх до
безпосереднiх виконавцiв.
Випадкiв порушення вимог законодавства про звернення громадян та
притягнення керiвникiв, сrryжбових осiб до вiдповiдальностi за звiтний перiод
у райдержадмiнiстрацii не зафiксовано.
.Щiяльнiстъ Барвiнкiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii спрямована
на об'ективний, всебiчний розгляд звернень |ромадян, дотримання TepMiHiB ik
виконання та вирiшення порушених у зверненнях питань; систематично
вживають необхiднi заходи для подальшого полiпшення етапу роботи зi

та

зверненнями |ромадян

та

забезпечення гарантування

реалiзацiТ

конституцiйного права цромадян на звернення.
У райдержадмiнiстрацiI органiзований i постiйно проводиться щоденний
консультативний прийом |ромадян керiвником апарату та вiдповiдальними
працiвниками, в результатi якого цромадяни можуть бути направленi до
посадових осiб, до сфери дiяльностi яких належать порушенi питання, або
записанi на особистий прийом до керiвництва райдержадмiнiстрацii.
З метою якiсного забезпечення реалiзацii та гарантуваннrI закрiплених
Конституцiсю Украiни права цромадян на звернення до органiв державшсlТ
влади та органiв мiсцевого самоврядування, права на участь в yrrpaBrritrr"ri
державними справами, а також пiдвищення ефективностi роботи оргаlлitl
зверненнями
державноi влади та органiв мiсцевого самоврядування
громадян, ураховуючи необхiднiстъ об'сктивного, всебiчного вчасного
розгляду звернень |ромадян вiдповiдно до вимог законодавства Украiни,
керуючись частиною другою cTaTTi 102 Конститучii УкраiЪи , статтею 28
Закону Украiни "Про звернення |ромадян", спiльне засiдання колегii районноi
державноi адмiнiстрацii та зборiв адмiнiстративно - господарського активу
району вiд21-.0б.2018 року вважае за необхiдне:

зi

1. Першому заступнику голови районноi

(О.КАЛIНIН):

i

державноi адмiнiстрацii

4

1.1 Сприйняти зростанню показника позитивно вирiшених питань,

недопуtценFIя
у зверненнях. Вжити невiдкладних заходiв щодо
надання неоднозначних, необrрунтованих або неповних вiдповiдей за
порушенням cTpoKiB, установлених
iз
зверненнями
|ромадян,
законодавством, безпiдставноi передачi розгляду звернень iншим органам.
I.2 Звертати уваry на вирiшення питанъ, порушених у колективних
зверненнях, та першочерговий розгляд звернень, у яких порушуIоться
проблеми соцiально незахищених верств населення i осiб, якi мають особливi
заслуги перед Украiною, ветерани вiйни та працi, iнвалiди, громадяни, якi
постраждЕLли внаслiдок ЧорнобильсъкоТ катастрофи, багатодiтнi ciM'i,
одинокi MaTepi та iншi громадяни, якi потребують соцiального захисту та
пiдтримки; обов'язкове роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих
рiшень вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
1.3 Забезпечити н€шежну взаемодiю державних органiв влади та оргаtлiв
мiсцевого самоврядування з метою оперативного i всебiчного вирiшення, в
межах повноважень, питань, з якими звертаються громадяни на особистому
прийомi.
1.4Посилити персон€lльну вiдповiдалънiсть за н€IJIежне виконання
резолюцiй голови районноi державноi адмiнiстрацii та вирiшення в межах
cBoik повноважень питань, порушених в адресованих зверненнях громадян, а
також за вжиття ефективних заходiв щодо запобiгання виникненню пiдстав
для обцрунтованих повторних звернень, звернень до обласноi державrrоi
адмiнiстрацii та органiв влади вищого рiвня.
поновлення прав
свобод громадян,
1.5 Вжити заходiв

з€вначених

i

для

порушених унаслiдок недодержання вимог законодавства про зверненнrI
цромадян, притягнення винних осiб у встановленому порядку до
вiдповiдальностi, в тому числi до дисциплiнарноТ вiдповiдаlrьностi за
невиконання чи неналежне виконання службових обов'язкiв щодо роЗгляДУ

звернень громадян;

2.

Керiвникам структурних пiдроздiлiв районноТ

державноТ

адмiнiстрацii:
2.1 Забезпечити проведення широкоi роз'яснювалъноi роботи з питань
особистий прийом,
звернення
реалiзацii громадянами права
недопущення фактiв формального пiдходу до розгляду звернень цромадян.

на

2.2

та

Забезпечити дотримання вимог Iнструкцii

з

дiловодства за

зверненнями громадян в органах державноi влади i мiсцевого самоврядування,
об'еднаннях цромадян, но пiдприемствах, в установах,' органiзацiях, яка
затверджена постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд |4.04.t997 Nc 348.
2.3Проводити. аналiз
узагальнення питань, що порушуоться у
зверненнях |ромадян, особливо повторних i колективних, виявляти причиНи,

i

що

ix

порушують, вживати заходiв для розв'язання найбiльш акту€Lльних

проблем.
2.4 rЩотримуватися вимог чинного законодавства, доручень керiвництва
районоI державноi адмiнiстрацii пiд час пiдготовки вiдповiдей за результатами
розгляду звернень громадян, що перебувають на контролi.

з. Рекомендувати виконкомам

Micbkoi, сiльских та селиtцнот
ради
вжити аналогiчних заходiв.
4. Керiвнику апарату районноТ державноi адмiнiстрацiI
(сухАр д.)
направити витяг iз протоколу з з€вначеного питання
KepiB""nu* структурних

пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацiI та виконкомам
Micbkoi, сiльських
та селищноi ради.
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Голова районноТ державноi
адмiнiстрацii
Щмитро Сухар

\\\

в. ромлх
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