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БАРВIНКIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

xAPKIBCbKoi оБлАстI

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
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спiльного засiдання колегii БарвiнкiвськоТ районноi державноi
адмiнiстрацii та зборiв адмiнiстративно-господарського активу

Барвiнкiвського району
вiд 21 лIотого 2019 р.
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ПРО стан роботи iз звернецнями громадян за пiдсумками 2018

З метою якiсного забезпечення реалiзацii та гарантування закрiплених
КОНСТИТУцiею Украiни права |ромадян на звернення до органiв державноТ
ВЛаДИ Та ОРганiв мiсцевого самоврядування, права на участь в управлiннi
ДеРЖаВНиМи справами, а також пiдвищення ефективностi роботи органiв
ДеРЖаВНОi влади та органiв мiсцевого самоврядування зi зверненнями
ГРОМаДЯН, УРаХОВУЮчи необхiднiсть об'сктивного, всебiчного i вчасного
РОЗГЛЯДУ ЗВернень |ромадян вiдповiдно до вимог законодавства УкраТни,
КеРУЮЧисЬ Частиною другою cTaTTi 102 КонституцiI Украiни , статтею 28
ЗаКОнУ Украiни "Про звернення громадян", спiльне засiдання колегiТ районноТ
ДеРЖаВНОi адмiнiстрацii та зборiв адмiнiстративно - господарського активу

району вiд21r.02.2019 року вважа€ за необхiдне:

1.

Iнформацiю про стан роботи

пiдсумками 2018 року взяти до вiдома.

iз

зверненнями громадян

за

2. ПершоМУ Заступнику голови районноТ державноi адмiнiстрацiТ:

2.| Сприйняти

зростанню показника позитивно вирiшених питань,
зазначених у зверненнях. Вжити невiдкладних заходiв щодо недопущення
НаДаННя неоднозначних, необГрунтованих або неповних вiдповiдей за
зверненнями |ромадян, iз
порушенням cTpoKiB, установлених

ЗаКОНОДаВСТВОМ, безпiдставноТ передачiрозглядузвернень iншим органам.

2.2 ЗВеРтати УВаry на вирiшення питань, порушених у колективних
зверненнях, та першочерговий розгляд звернень, у яких порушуються
ШРОблеми соцiально незахищених верств населення i осiб, якi мають особливi
ЗаСЛУГИ ПеРеД УкраТною, ветерани вiЙни та працi, iнвалiди, громадяни, якi
ПОСТРаЖДаЛИ внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи, багатодiтнi сiм'i,

та iншi

громадяни, якi потребують соцiального захисту та
пiдтримки; обов'язкове роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих
рiшень вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
2.З ЗабеЗпечити н€шежну вза€модiю дер}кавних органiв влади та органiв
МiСцевого самоврядування з метою опеРативного i всебiчного вирiшення, в
ОДИНОКi MaTepi
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межах повноважень, питань, З якими звертаються громадяни на особистому
прийомi.
2.4 Посилити персон€Lльну вiдповiдальнiсть за наJIежне виконання
резолrоцiй голови районноI державноi адмiнiстрацii та вирiшення в межах
cBoix повноважень питань, порушених в адресованих зверненнях
|ромад ян, а
також за вжиття ефективних заходiв щодо запобiгання виникненнIо пiдстав
длЯ обqрунтОваних повторних звернень, звернень до обласноi державноi
адмiнiстрацiТ та органiв влади вищого рiвня.
2.5 Вжити заходiв для поновлення прав i свобод громадян,
порушених унаслiдок недодержання вимог законодавства про звернення
громадян, притягнення винних осiб У встановленому порядку до
вiдповiдальностi, в тому числi до дисциплiнарноi вiдповiдальностi за
невиконання чи нен€шежне виконання службових обов'язкiв щодо розгляду
зверненъ громадян.

З.

Керiвникам структурних

гliдроздiлiв районноi

державноТ

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

на

та

з.2

Забезпечити дотримання вимоГ Iнструкцii з дiловодства за
зверненнями громадян в органах державнот влади i мiсцевого самоврядування,
об'еднаннях громадян, Н& пiдприемствах, в установах, органiзацiях, яка
затверджена постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14.04 .1997 Jъ 348.
3.3 Проводити аналiз i узагальнення питань, що порушуIоться у

ЗВеРНеННЯХ |РОМаДЯН, ОСОбЛиВо Повторних i колективних, виявляти причини,
ЩО iХ ПОРУШУЮТЬ, вживати заходiв для розв'язання найбiльш акту€Lльних

проблем.
З.4 Щотримуватися вимог чинного законодавства, доручень керiвництва

районноi державноi адмiнiстрацii

пiд час

пiдготовки вiдповiдей

результатами розгляду звернень громадян, що перебувають на контролi.

4. Рекомендувати виконкомам

вжити аналогiчних заходiв.

5.

MicbKoT, сiльських

за

та селищноi ради

Керiвнику апарату районнот державноi адмiнiстрацii направити

витяГ iз протоКолу З зазначеного питання керiвникам струкtурних пiдрЪздiлiв
районноi державноi адмiнiстрацii та виконкомам Micbkoi, сiльських та
селищноТ ради.

Голова районноi державноi

адмiнiстрацii
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