
Інформація 
про роботу із зверненнями громадян, що надійшли 

до районної державної адміністрації
за 9 місяців 2017 року

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  9  місяців  2017  року  на  адресу  районної  державної  адміністрації
надійшло  528  звернень  громадян  (в  2016  –  505).  Від  обласної  державної
адміністрації надійшло 190 звернень (в 2016 – 143), безпосередньо від громадян
– 338 (в 2016 – 360): особисто – 146 (в 2016 - 222), на особистому прийомі – 169
(в 2016 – 120), поштою – 14 (в 2016 – 15), крім того отримано 9 електронних
звернень (в 2016 – 3). 

За  звітний  період  не  надходило  жодного  повторного  звернення,
зареєстровано  15  дублетних  звернень  (в  2016  –  1).  Заявники  зверталися  з
приводу ремонту дороги в с. Стара Гнилиця Чугуївського району Харківської
області, ремонту житлового п’ятиповерхового будинку в смт Кочеток, незгоди
із  розміром  оплати  за  послуги  газопостачання  та  щодо  скасування  зміни
порядкової  нумерації  будинків  та  перевірки  правомірності  реєстрації  права
власності на будинок. З наболілими питаннями заявники звернулися до різних
гілок  влади.  Всім  громадянам  були  надані  вичерпні  роз’яснення  з  приводу
порушених питань.

Із  урахуванням  колективних  звернень,  до  районної  державної
адміністрації звернулось 1488 громадян (в 2016 – 1258).

У  своїх  зверненнях  громадяни  порушили  563  різноманітних  питання
(в 2016 –  554). 

Найбільш характерними питаннями, з якими зверталися громадяни, були
питання  соціального  захисту  населення  –  224.  Значна  кількість  звернень
стосувалися  надання  матеріальної  допомоги  на  лікування  –  193.  Районною
радою  з  питань  надання  допомоги  малозабезпеченим  верстам  населення,
мешканцям району, які опинились у скрутних життєвих обставинах, за звітний
період було надано матеріальну допомогу на загальну суму близько 47 тис.грн.
Керівництвом районної державної адміністрації налагоджена система надання
матеріальної  допомоги  населенню  для  покращення  їх  фінансового
благополуччя, і надалі будуть вживатися необхідні заходи для 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
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Чугуївському  районі  на  2017 рік.  Комісією  з  питань  надання  одноразової
грошової  допомоги  звільненим  у  запас  (демобілізованим)
військовослужбовцям,  які  брали  участь  в  АТО,  та  членам  сімей  загиблих
(померлих) під час участі  в АТО за  звітний період  було надано матеріальну
допомогу на суму 35 тис. грн.

Друге  місце  займають  питання  комунального  господарства  –  195.
Наболілими  питаннями  для  мешканців  району  є  питання:  встановлення
газового  лічильника,  відновлення  електропостачання  в  будинку,  ремонту
каналізації, проведення обстеження дороги та її ремонту.

Також залишаются актуальними питання аграрної політики і земельних
відносин – 32; транспорту та зв’язку – 23; освіти, наукової, науково-технічної,
інноваційної діяльності та інтелектуальної власності – 14; охорони здоров’я –
12; житлової політики, діяльності органів місцевого самоврядування – по 11;
сім’ї,  дітей,  молоді,  гендерної  рівності,  фізичної  культури  і  спорту  –  8;
економічної,  цінової,  інвестиційної,  зовнішньоекономічної,  регіональної
політики  та  будівництва,  підприємництва  –  7,  культури  та  культурної
спадщини, туризму – 6; діяльності місцевих органів виконавчої влади, праці та
заробітної  плати,  інші  питання  –  по  5;  екології,  природних  ресурсів  –  4;
забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і
свобод громадян – 1. 

До  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  протягом  звітного
періоду  надійшло  пропозицій  (зауважень)  –  2  (в  2016  –  0),  скарг  –  15
(в 2016 –  13), заяв (клопотань) – 511 (в 2016 – 491). 

Найбільша  кількість  звернень  до  районної  державної  адміністрації
надходить  від  мешканців  селищ  Есхар  –  82  (в  2016  –  66),  Кочеток  –  79
(в  2016  –  46),  Малинівка  –  56  (в  2016  –  73),  Введенка  –  16  (в  2016  –  15),
Чкаловське – 16 (в 2016  –  41).  Актуальними питаннями, з якими зверталися
громадяни, були питання надання матеріальної допомоги та вирішення проблем
комунального господарства.

Відповідно  до  соціально-професійного  стану  заявників  за  9  місяців
2017 року до районної державної адміністрації  звернулося пенсіонерів – 251
(в 2016 – 249), робітників – 36 (в 2016 – 23), працівників бюджетної сфери – 11
(в 2016 – 13), державних службовців – 2 (в 2016 – 0), військовослужбовців – 2
(в 2016 – 0), підприємців – 4 (в 2016 – 2), безробітних – 29 (в 2016 – 18), інших
категорій – 193 (в 2016 – 204).

Питома вага звернень за звітний період надійшла від ветеранів війни та
праці, інвалідів, непрацездатних осіб, а також осіб, що постраждали від аварії
на  ЧАЕС,  багатодітних  сімей,  одиноких  матерів  та  інших  громадян,  які
потребують соціального захисту та підтримки – 201 звернення (в 2016 –  206).
Основними питаннями, які порушували у своїх зверненнях громадяни найменш
захищенної  категорії,  були  питання  забезпечення  дровами,  вирішення
житлового  питання,  ремонту  лічильника  електропостачання,  пільгового
проїзду,  проведення  перерахунку  оплати  за  газопостачання,  вивіз  сміття  та
надання матеріальної допомоги на лікування. 
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Відповіді  на  звернення  громадян  надаються  своєчасно,  в  терміни,
визначені  статтею  20  Закону  України  «Про  звернення  громадян». Авторам
звернень обов'язково повідомляється про результати розгляду. 

Протягом  9  місяців  2017  року  із  загальної  кількості  звернень,  що
надійшли  до  районної  державної  адміністрації,  62  звернення  вирішено
позитивно,  на  172  звернення  надана  матеріальна  допомога,  на  234  –  надані
роз’яснення  згідно  з  чинним  законодавством,  10  звернень  надіслано  за
належністю,  а  також  зареєстроване  1  звернення,  що  не  підлягає  розгляду
відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян».             

 Важливим  напрямком  роботи  залишається  проведення  особистих
прийомів  громадян  керівництвом  районної  державної  адміністрації,  у  тому
числі  виїзних.  На  такі  прийоми  обов’язково  запрошуються  керівники
структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації.  За  9  місяців
2017  року  проведено  93  особистих  прийоми  (з  них  виїзних  –  40),  на  яких
прийнято,  з  урахуванням  колективних  звернень,  199  громадян
(на виїзних – 110, на місці – 89).

Згідно з  графіком особистих прийомів  громадян,  керівництво районної
державної адміністрації спілкується з мешканцями району не лише за місцем їх
проживання, а й за місцем роботи. Така форма спілкування забезпечує можли-
вість громадянам звернутися до керівництва району з наболілими питаннями,
не витрачаючи робочий час на поїздки спочатку для запису на прийом, а потім
безпосередньо на участь у ньому. 

Так, керівництвом районної державної адміністрації за звітний період бу-
ло проведено 6 таких особистих прийомів громадян: 29.06.2017 – ТОВ «Лікеро-
горілчаний завод «ПРАЙМ» в смт Малинівка, 27.07.2017 – Комплекс водопід-
готовки «Донець»  відокремлений підрозділ  комунального  підприємства  «Ха-
рківводоканал»,  26.07.2017  –  Комунальне  підприємство  «Малинівка»,
15.08.2017 – Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини смт Малині-
вка  центру  первинної  медико-санітарної  допомоги  комунального  закладу
охорони здоров'я «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка»,
27.09.2017  –  Есхарівське  житлово-комунальне  експлуатаційне  управління  –
2011,  28.09.2017  –  Комунальний  заклад  охорони  здоров’я  «Чугуївська  цен-
тральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка». У ході діалогу працівниками під-
приємств, установ та організацій району було порушено найрізноманітніші пи-
тання. Низку питань вдалося вирішити в рамках спілкування, а проблеми, на
вирішення яких буде потрібно час і пошук додаткових коштів, взято на особи-
стий контроль голови районної державної адміністрації. 

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  4 населених
пунктах району: смт Малинівка, с. Мосьпанове, с. Леб’яже, с. Кам’яна Яруга.

Під  час  проведення  робочих  поїздок  голова  районної  державної
адміністрації  спілкується  з  мешканцями  населених  пунктів  не  лише  на
особистих прийомах, а й під час візитів до багатодітних та малозабезпечених
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родин,  ветеранів  війни та  праці,  людей похилого  віку.  Обов’язково  відвідує
навчально-виховні,  лікувальні  заклади,  підприємства  та  організації,  які
знаходяться на територіях рад (смт Малинівка, смт Введенка, с. Стара Гнилиця,
с. Кам’яна Яруга, с. Мосьпанове).

У рамках робочої поїздки до Введенської селищної ради, голова районної
державної  адміністрації  провів  особистий  прийом  громадян  спільно  з
начальником Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної
поліції  в  Харківській  області.  У  ході  нього  мешканці  селища  зверталися  з
питаннями  ремонту  доріг  і  мосту,  надрокористування,  аудиту  землі,
водопостачання,  екології,  взаємовідносин  місцевих  рад  з  підприємствами
газодобувної галузі,  розташованих на їх території,  ліквідації  сміттєзвалищ та
вивезення твердих побутових відходів, крадіжок контейнерів для сміття тощо.

Питання щодо роботи із зверненнями громадян постійно заслуховуються
на засіданнях колегії районної державної адміністрації. 

На  виконання  пункту  3  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»  при  районній  державній
адміністрації  працює  постійно  діюча  комісія  з  питань  розгляду  звернень
громадян.  За  звітний  період  було  проведено  8  засідань  комісії,  в  тому
числі  2 виїзних.

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».  За  9  місяців  на  телефонну  «гарячу  лінію»  надійшло  15  дзвінків  від
мешканців  району.  Усі  дзвінки  були  зареєстровані,  а  звернення,  що
потребували  більш  детального  розгляду,  були  поставлені  на  контроль  для
виконання  відповідними  структурними  підрозділами  районної  державної
адміністрації з метою вирішення питань, які були порушені під час телефонної
розмови, та надання роз’яснень заявникам згідно з чинним законодавством.

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  9
телефонних зв’язків з населенням. 

На  офіційному  веб-сайті  районної  державної  адміністрації
оприлюднюється  тематика  проведення  телефонного  зв’язку  з  населенням
«Пряма  лінія»,  щоквартально  розміщується  інформація  про  роботу  із
зверненнями громадян, графіки особистих та виїзних прийомів керівництвом
районної державної адміністрації. 

Для надання кваліфікованої допомоги громадянам з правових питань у
районній державній адміністрації створені належні умови. Впродовж 9 місяців
2017 року до громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової



5

допомоги  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  звернулося
25 мешканців  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.

Звернення громадян, в яких порушуються питання виділення додаткових
коштів на ремонт доріг загального користування, ремонт покрівлі житлового
будинку  тощо,  детально  вивчаються  та  вносяться  відповідні  пропозиції  до
формування місцевих бюджетів з метою позитивного вирішення питання.

Звернення  громадян,  як  носії  інформації,  мають  важливе  значення  для
вирішення  питань,  пов’язаних  із  забезпеченням  прав  і  свобод  людини.
Відповідно до вимог чинного законодавства робота зі зверненнями громадян в
районній  державній  адміністрації  забезпечується  за  всіма  напрямами.
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.


