
Інформація
про роботу із зверненнями громадян, що надійшли 

до районної державної адміністрації
за 2016 рік

Реалізуючи вимоги Закону України «Про звернення громадян» та Указу
Президента  України  від  07.02.2008  №  109/2008  «Про  першочергові  заходи
щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування  конституційного  права  на
звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»
і  використовуючи  наявну  правову  базу,  районна  державна  адміністрація
спрямовує  свою  діяльність  на  об’єктивний,  всебічний  розгляд  звернень
громадян,  вирішення порушених у  заявах  питань  та  дотримання  термінів  їх
розгляду. 

За  2016  рік  на  адресу  районної  державної  адміністрації  надійшло
678 звернень громадян (2015 - 821). Із урахуванням письмових та колективних
звернень,  до  районної  державної  адміністрації  звернулось  1575  громадян
(2015 - 1443). Поштою надійшло – 23 звернення, через органи влади вищого
рівня  –  194,  через  уповноважену  особу  –  2,  на  особистому  прийомі  –  152,
особисто  –  304,  крім  того  отримано  3  електронних  звернення.  У  своїх
зверненнях громадяни порушили 720 різноманітних питань. 

За  звітний  період  не  надходило  жодного  повторного  звернення,
зареєстровано  4  дублетних звернення.   Одне  з  таких  звернень  надійшло від
мешканців  м.  Чугуєва  Харківської  області  з  приводу  забруднення
навколишнього  середовища  підприємством,  яке  знаходиться  на  території
смт  Кочеток  Чугуївського  району,  з  яким  вони  звернулися  до  різних  гілок
влади.  По  даному  зверненню  розпорядженням  голови  районної  державної
адміністрації  створена  відповідна  комісія  для  перевірки  діяльності  даного
підприємства. Заявникам надані вичерпні роз’яснення з приводу цього питання.

Від  найменш  захищеної  категорії  громадян  надійшло  618  звернень.
Районною радою з питань надання матеріальної  допомоги малозабезпеченим
верстам  населення  мешканцям  району,  які  опинились  у  скрутній  життєвій
ситуації, за звітний період було надано матеріальну допомогу на загальну суму
близько  50  тис.  грн.  Керівництвом  районної  державної  адміністрації
налагоджена  система  надання  матеріальної  допомоги  населенню  для
покращення їх фінансового благополуччя, і надалі будуть вживатися необхідні
заходи щодо збільшення цієї підтримки.

У  районній  державній  адміністрації  приділяється  увага  питанню
підтримки  учасників  АТО.  Розроблена  та  затверджена  Програма  соціальної
підтримки  учасників  антитерористичної  операції  та  членів  їх  сімей  в
Чугуївському районі на 2016 рік. Керівникам структурних підрозділів, служб
району,  сільським  та  селищним  головам  дано  доручення  щодо надання
комплексної  допомоги  (медичної,  психологічної,  соціальної,  матеріально-
побутової)  звільненим  у  запас  (демобілізованим)  військовослужбовцям,  які
брали  участь  у  проведенні  АТО,  членам їх  сімей  та  членам сімей  загиблих
(померлих)  під  час  участі  в  АТО.  Комісією  з  питань  надання  одноразової
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грошової  допомоги  звільненим  у  запас  (демобілізованим)
військовослужбовцям,  які  брали  участь  в  АТО,  та  членам  сімей  загиблих
(померлих) під час участі в АТО за 2016 рік було надано матеріальну допомогу
на суму 300 тис. грн.

Протягом  2016  року  із  загальної  кількості  звернень,  що  надійшли  до
районної  державної  адміністрації,  364  звернення  вирішено  позитивно
(2015  –  477),  на  298  –  надані  роз’яснення  згідно  з  чинним  законодавством
(2015 – 318). На даний час в стадії розгляду знаходиться 13 звернень. 

Відповіді  на  звернення  громадян  надаються  своєчасно,  в  терміни,
визначені чинним законодавством.

Найбільш характерними питаннями, з якими зверталися громадяни, були
питання  соціального  захисту  населення  –  367;  комунального  господарства  –
209;  аграрної політики і земельних відносин – 38; освіти, наукової, науково-
технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності – 17; житлової
політики – 14; охорони здоров’я, діяльності органів місцевого самоврядування,
забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і
свобод  громадян  –  по  12;  екології,  природних ресурсів  –  10;  транспорту  та
зв’язку – 7; інші – 6; сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури і
спорту  –  5;  економічної,  цінової,  інвестиційної,  зовнішньоекономічної,
регіональної  політики  та  будівництва,  підприємництва,  діяльності  місцевих
органів виконавчої влади – по 3; праці та заробітної плати, діяльності об’єднань
громад,  релігії  та  міжконфесійних  відносин  –  по  2;  культури  та  культурної
спадщини, туризму – 1.

Важливим  напрямком  роботи  залишається  проведення  особистого
прийому  громадян  керівництвом  районної  державної  адміністрації.  На  такі
особисті  прийом  и  обов’язково  запрошуються  керівники  структурних
підрозділів  районної  державної  адміністрації.  За  2016  рік  проведено
111 особистих прийомів (з них виїзних – 47), на яких прийнято, з урахуванням
колективних  звернень,  173  громадянина.  Всі  питання,  що  порушуються
мешканцями на особистих прийомах, як в усних, так і в письмових зверненнях,
підлягають розгляду та контролю.

Однією з  форм спілкування  з  громадянами є  зустрічі  голови  районної
державної  адміністрації  з  населенням сіл та селищ району безпосередньо на
місцях  з  метою  вирішення  проблем  та  усунення  явищ,  що  негативно
сприймаються громадськістю. За звітний період проведено 10 таких зустрічей.
Ця форма спілкування забезпечує громадянам можливість участі в управлінні
громадськими та державними справами з метою впливу на поліпшення роботи
органів  державної  влади  і  місцевого  самоврядування,  установ,  організацій
району  незалежно  від  форм  власності,  відстоювання  своїх  прав  і  законних
інтересів,  відновлення  їх  у  разі  порушення,  а  керівництву  та  спеціалістам
районної  державної  адміністрації  –  детально  вивчити  ситуацію.  Жодне
звернення не залишене без належної уваги та детального роз’яснення. 
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Стало  доброю традицією проводити  у  районі  свято  «День  села»,  де  є
можливість  зустрітися  з  активом  села,  обговорити  наболілі  питання,  які
турбують мешканців. За звітний період «День села» відбувся у 10 населених
пунктах  району:  смт  Кочеток,  смт  Малинівка,  с.  Мосьпанове,  с.  Гракове,
смт  Введенка,  с.  Зарожне,  с.  Іванівка,  с.  Велика  Бабка,  с.  Стара  Гнилиця,
с. Леб’яже.

Для  оперативного  реагування  на  питання,  які  турбують  мешканців
району,  розпорядженням голови Чугуївської районної державної адміністрації
від 08.06.2016 № 252 «Про організацію проведення телефонної «гарячої лінії» в
районній  державній  адміністрації»  організовано  роботу  телефонної  «гарячої
лінії». Також, однією з форм спілкування з громадянами в районній державній
адміністрації  є  телефонний  зв’язок  з  населенням  «Пряма  лінія».  Тема
спілкування  заздалегідь  доводиться  до  відома  мешканців  району  через
інформаційну  газету  «Вісник  Чугуївщини».  За  поточний  період  проведено
11 телефонних зв’язків з населенням. На більшість звернень, які надійшли під
час  телефонного  зв’язку,  були  надані  роз’яснення  безпосередньо  під  час
спілкування. 

Відповідно до Закону України від 02.07.2015 № 577-VIII «Про внесення
змін  до  Закону  України  «Про  звернення  громадян»  щодо  електронного
звернення та електронної петиції» на офіційному веб-сайті районної державної
адміністрації  було  запроваджено  розділ  «Електронне  звернення».  Відтепер
письмове звернення можна також надіслати з використанням мережі Інтернет
на електронну адресу районної державної адміністрації. 

Для надання кваліфікованої допомоги громадянам з правових питань у
районній державній адміністрації створені належні умови. Впродовж 2016 року
до громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги
Чугуївської  районної  державної  адміністрації  звернулося  33  мешканця
Чугуївського  району. Всім  громадянам  надані  консультації  та  ґрунтовні
роз’яснення з правових питань та допомога у складенні заяв,  скарг та інших
документів правового характеру. Надано допомогу в забезпеченні доступу осіб
до вторинної правової допомоги. Прийом здійснювався двічі на місяць, під час
якого безоплатна  первинна правова допомога надавалась  також Чугуївською
правозахисною групою.

Організація  своєчасного  та  об’єктивного  розгляду  звернень  громадян,
задоволенню  їх  законних  прав  та  інтересів  є  важливим  напрямком  роботи
районної  державної  адміністрації,  одним  із  засобів  збереження  суспільно-
політичної стабільності в районі. 

Керівництвом  здійснюється  суворий  контроль  щодо  недопущення
формального  підходу  до  розгляду  звернень  громадян  та  порушень  строків
розгляду звернень.


