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спiJьного засiдання колегiТ Барвiнкiвськоi районноi державноТ
адмiнiстрачii та зборiв адмiнiстративно-господарського активу
Барвiнкiвського району'
Вiд 19 лютого 2015
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Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян за 2014 piK

У

Барвiнкiвськiй районнiй державнiй адмiнiстрацii, iT вiддiлах та
управлiннях протягом звiтного перiоду напрацьована певна система щодо
забезпечення якiсноТ роботи iз зверненнями громадян, враховуючи вимоги
вище вказаного Закону, Указу Президента Украiни вiд 07.02.2008 р. J\b
109/2008 "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiТ та
гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державноТ влади
та органiв мiсцевого самоврядування", iнших нормативно - правових aKTiB з
цього питання.
У районi забезпечена напежна взасмодiя районноТ державноi
адмiнiстрацiТ, районноi, MicbKoi та сiльських рад з питань об'ективного та
всебiчного розгляду звернень, вирiшення питань та надання обrрунтованих
вiдповiдей: мiський голова, голови IBaHiBcbKoi та ГаврилiвськоТ сiльських рад
е членами постiйно дiючоТ KoMicii з питань розгляду звернень громадян;
забезпеченi згiдно з затвердженими графiками виiЪнi прийоми до Bcix
населених пунктiв району за участю керiвникiв органiв виконавчоi влади та
мiсцевого самоврядування.
Порушень
прийомiв громадян керiвництвом
вiдрядження, пiдвищення
райдержадмiнiстрацii без поважних причин
квалiфiкацiТ, навчання тощо) протягом 2014 р. не було.
Разом до районноi державноi адмiнiстрацiТ та органiв мiсцевого
самоврядування протягом 2014 р. надiйшло l050 звернень ( - 9 у порiвняннi з
20|З р.): поштою - 248 (- З), пiд час особистих та виiЪних прийомiв - 799(- 1а).
Iз зазначеноi кiлькостi (l050 звернень) вирiшенi позитивно 679, данi
роз'яснення на З5l, вiдмовлено - 0, iнше ( переданi за належнiстю, залишенi
на контролi тощо) - 20.
Найбiльше звернень надiйшло до районноТ державноi адмiнiстрацiТ - 335
(за2013 р.- 442(- 107 ), порушено 3Зб питань ( - 108 до рiвня 20lЗ року); iз
них поштою отримано 187 (- 18 ), на особистих та виiЪних прийомах - l48

графiкiв

(

]
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- до сiльських рад разом ( 12 сi;iьських pa.])- -l70 ( -70). з якIlх вlrрiшенi
позитивно 294, данi роз'яснення на 166, вiдrtовлено 4. iнше ( пере:анi за
належнiстю, запишенi на контролi тошо) - 6;
- до раЙонноТ ради - 92 (- 3), вирiшенi позитивно бб, данi роз'яснення на
21, iнше ( переданi за належнiстю, залишенi на контролi тощо) - 5;
- до MicbKoT ради 153 ( +З1), вирiшенi позитивно З6, данi роз'яснення
на 116, iнше ( переданi за належнiстю, залишенi на контролi тощо) -1.
З органiв влади вищого рiвня безпосередньо до райдержадмiнiстрацii
направлено 49 звернень ( проти 21 звернення у 201З ( + 28): 36 - з <Урядовоi

-

-

гарячоiлiнiТ>>,4-з апаратуВерховноТРадиУкраiни, З
обласноТ державноi адмiнiстрацii, 1

- зКМУ, З -з

- з lепартаменту iнновацiйного розвитку i
промисловостi облдержадмiнiстрацiТ, 1 - з Щержавноi iнспекцii УкраТни з
безпеки н€вемного транспорту, 1 - з прокуратури.
Звернення громадян стосуються рiзних напрямiв дiяльностi
суспiльства й держави, апе, здебiльшого, вони мають €дину мету
звернути увагу вiдповiдних органiв i посадових осiб на необхiднiсть
розв'язання проблем, rцо зачiпають суспiльнi iнтереси або iнтереси

конкретноТ особи. Загальними ознаками звернень € те, що вони вiдбивають
стан справ у вiдповiднiй сферi дiяльностi й несуть у собi iнформачiю, яка
направляеться в державнi органи чи органи мiсцевого самоврядування,
об'еднання громадян, на пiдприемства, в установи, органiзацii.
Резонансними, якi спричинили звернення до органiв влади вищого рiвня,
стаJIи питання повернення на маршрут <<Барвiнкове - XapKiB> перевiзника
ФОП Пiсковський
так як послуги Iзюмського перевiзника не
задовольняють громадян,
питання можливо вирiшити лише через
оголошення обласною державною адмiнiстрацiею повторного тендеру на
зазначенi послуги; вiдключення
певного графiка послуги
електропостачання; якостi житлово - комун€Lпьних послуг.
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порiвняннi з аналогiчним перiодом 201З року кiлькiсть колективних
звернень до районноi державноТ адмiнiстрацiТ не змiнилася ( 8 проти 8).
Повторнi зверненняу 2014 роцi вiдсутнi.
З метою якiсного забезпечення реалiзацiТ та гарантування закрiплених
Конституцiсю Украiни права громадян на звернення до органiв державноi
влади та органiв мiсцевого самоврядування, права на участь в управлiннi
державними справами, а також пiдвищення ефективностi роботи органiв
державноТ влади та органiв мiсцевого самоврядування зi зверненнями
громадян, ураховуIочи необхiднiсть об'ективного, всебiчного i вчасного
розгляду звернень громадян вiдповiдно до вимог законодавства УкраТни,
керуючись частиною другою cTaTTi 102 КонституцiТ УкраТни , статтею 28
Закону Украiни "Про звернення громадян", спiльне засiдання колегii районноТ

_i

державноТ адмiнiстраuiТ та зборiв a:rIiHicTpaTиBHo
району вiд 19.02.2015 року вважас за необхiдне:

-

госпо.]арського aKTIiB\

1. Заступнику голови районноi державноi адмiнiстраrriТ ( Ка_пiнiн О.С.);
нач€Lпьникам самостiйних структурних пiдроздiлiв районноi державноi

адмiнiстрацii:

1.1. Посилити

персон€Lпьну вiдповiдальнiсть за н€Lllежне виконання
резолюцiй голови районноi державноТ адмiнiстрацiТ та вирiшення в межах
cBoik повноважень питань, порушених в адресованих зверненнях громадян, а
також за вжиття ефективних заходiв щодо запобiгання виникненню пiдстав
для обrрунтованих повторних звернень та звернень до обласноТ державноТ
адмiнiстрацii та органiв влади виlцого рiвня.
1.2.Вжити невiдкладних заходiв щодо:

надання неоднозначних, необrрунтованих або
неповних вiдповiдей за зверненнями громадян, iз порушенням cTpoKiB,
недопущення

установлених законодавством, безпiдставноТ передачi розгляду звернень
iншим органам; викоренення практики визнання заяв чи скарг
необЦрунтованими без роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих
за ними рiшень;
створення умов для участi заявникiв у перевiрчi поданих ними заяв чи
скарг, надання можливостi знайомитися з матерiалами перевiрок

вiдповiдних звернень;
забезпечення особистого контролю керiвниками вiдповiдних органiв за
станом розгляду звернень та проведенням першочергового особистого
прийому жiнок, яким присвоене почесне звання УкраТни "Мати-героТня",
iнвалiдiв Великоi ВiтчизняноТ вiйни, ГероТв СоцiалiстичноТ Працi, ГероТв
Радянського Союзу, ГероТв УкраТни, учасникiв АТО;
придiлення особливоi уваги вирiшенню
проблем, з якими
звертаються ветерани вlини та працl, lнваJIlди, громадяни, як1 постраждаJIи
внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофи, багатодiтнi ciM'T, одинокi MaTepi та
iншi громадяни, якi потребують соцiального захисту та пiдтримки;
запровадження постtйного контролю за органiзацiею роботи
посадових та службових осiб зi зверненнями громадян;
з'ясування причин, що породжують повторнi звернення громадян,
систематичного аналiзу випадкiв безпiдставноi вiдмови в задоволеннi
законних вимог заявникlв, проявlв
упередженост1, XaIIaTHocTl та
формалiзму при розглядi звернень;
вжиття заходiв, для поновлення прав свобод громадян, порушених
унаслiдок недодержання вимог законодавства про звернення |ромадян,
притягнення винних осiб у встановленому порядку до вiдповiдальностi, в
тому числi до дисциплiнарноi вiдповiдальностi за невиконання чи ненаJIежне
виконання службових обов'язкiв щодо розгляду звернень громадян;
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забезпечення прове.]ення широкоТ
роз'яснюваlьноТ роботlt з пIlтань
реалiзацii громадянами права на звернення та особистий
прийоrr.

2.

заходiв.

Рекомендувати головам MicbKoi, сiлъських
рад вжити анаJIогiчних

з, Керiвнику

апарату районнот державноi адмiнiстрацiт
(сухар Д.с.)
направиТи витяГ iз протоколу З з€Lзначеного
питання вiдповiдальним особам.

Голова районноi державноТ
адмiнiстрацii
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