
Інформація 
про роботу із зверненнями громадян, що надійшли 

до районної державної адміністрації
за І півріччя 2018 року

За  І  півріччя  2018  року  на  адресу  районної  державної  адміністрації
надійшло 360 звернень громадян (в 2017 – 328).  Через органи влади надійшло
142 звернення (в 2017 – 119). Безпосередньо від громадян – 214 (в 2017 – 201): 

особисто – 107 (в 2017 – 90);
на особистому прийомі – 95 (в 2017 – 107);
поштою – 12 (в 2017 – 4). 
Крім того, отримано 4 електронних звернення (в 2017 – 8). 
За  звітний  період  не  надійшло  жодного  повторного  звернення,

зареєстроване 1 дублетне (в 2017 – 10). 
З урахуванням колективних звернень до районної державної адміністрації

звернулось 743 громадянина (в 2017 – 1079). Вони порушили 377 різноманітних
питань (в 2017 – 352). 

Найбільш  характерними,  з  якими  зверталися  громадяни,  були  питання
соціальної політики та соціального захисту населення – 167. Значна кількість
звернень  стосувалися  надання  матеріальної  допомоги  на  лікування  –  144.  

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
77 тис.грн. Слід відзначити, що керівництвом районної державної адміністрації
налагоджено  систему  надання  матеріальної  допомоги  населенню  для
покращення їх  фінансового благополуччя,  і  необхідні  заходи для збільшення
цієї  підтримки  вживатимуться  і  надалі.  Також,  у  районній  державній
адміністрації  приділяється  увага  підтримці  учасників  АТО.  Розроблено  та
затверджено  Програму  соціальної  підтримки  учасників  антитерористичної
операції та членів їх сімей в Чугуївському районі на 2018 рік. 

На  другому  місці  знаходяться  питання  житлово-комунального
господарства  –  130.  Турбують  мешканців  району  питання  ремонту  покрівлі
багатоповерхових будинків, встановлення газових лічильників, ремонту доріг
комунальної  власності,  нарахування  оплати  за  послуги  газопостачання  та
електропостачання,  розрахунку  тарифу на  послугу водовідведення,  ліквідації
сміттєзвалищ та інше.

Також залишаються актуальними питання аграрної політики і земельних
відносин – 20; діяльності органів місцевого самоврядування – 11; транспорту і
зв’язку - 9;  охорони здоров’я та житлової політики – по 8;  освіти,  наукової,
науково-технічної,  інноваційної  діяльності  та  інтелектуальної  власності  –  7;
забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і
свобод  громадян  та  діяльності  місцевих  органів  виконавчої  влади  –  по  4;
екології та природних ресурсів, сімейної та гендерної політики, захисту прав
дітей та інші питання – по 2; праці і заробітної плати, молоді, фізичної культури
і спорту, культури та культурної спадщини, туризму – по 1.
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До  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  протягом  звітного
періоду  надійшло  пропозицій  (зауважень)  –  0  (в  2017  – 2),  скарг  –  6
(в 2017 – 11), заяв (клопотань) – 354 (в 2017 – 315). 

Звернень  від  Героїв  Радянського  Союзу,  Героїв  Соціалістичної  Праці,
Героїв  України,  інвалідів  Другої  Світової  війни  до  районної  державної
адміністрації не надходило. 

Відповіді  на  звернення  громадян  надаються  своєчасно,  в  терміни,
визначені  статтею  20  Закону  України  «Про  звернення  громадян».  Авторам
звернень  обов'язково  повідомляється  про  результати  розгляду.  З  метою
позитивного  вирішення  питання  та  у  разі,  коли  звернення  потребують
додаткового  опрацювання  або  виділення  додаткових  коштів  із  місцевого
бюджету,  строки  розгляду  подовжуються.  У  таких  випадках  заявникам
надаються відповіді-повідомлення, де вказуються причини подовження строку
розгляду та термін відповіді.

Відповідно  до  соціально-професійного  стану  заявників  за  І  півріччя
2018 року до районної державної адміністрації  звернулося пенсіонерів – 177
(в 2017 – 172), робітників – 31 (в 2017 – 24), працівників бюджетної галузі – 11
(в 2017 – 5), військовослужбовців – 2 (в 2017 – 0), підприємців – 2 (в 2017 – 3),
безробітних – 17 (в 2017 – 9), інших категорій – 118 (в 2017 – 116).

За звітний період 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, надійшло 144 звернення (в 2017 – 125). Основними питаннями, які
порушували у своїх зверненнях громадяни найменш захищенної категорії, були
питання  нарахування  оплати  за  послугу  газопостачання,  пільгового  проїзду,
проведення перерахунку пенсії та надання матеріальної допомоги на лікування.

Протягом  І  півріччя  2018  року  із  загальної  кількості  звернень,  що
надійшли  до  районної  державної  адміністрації,  34  –  вирішено  позитивно,
на 142 звернення – надано матеріальну допомогу, на 152 – надані роз’яснення
згідно  з  чинним законодавством,  2  –  надіслано  за  належністю,  1  звернення
відкликано автором. На даний час в стадії розгляду перебуває 29 звернень. 

Важливим  напрямком  роботи  залишається  проведення  особистих
прийомів  громадян  керівництвом  районної  державної  адміністрації,  у  тому
числі  виїзних.  На  них  обов’язково  запрошуються  керівники  структурних
підрозділів районної державної адміністрації. За І півріччя 2018 року проведено
42 особистих прийоми (з  них 15 виїзний),  на яких прийнято,  з урахуванням
колективних звернень, 119 громадян (на виїзних – 79, на місці – 40). 

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.  Це  забезпечує  можливість  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. 

Для  оперативного  реагування  на  питання,  які  турбують  мешканців
району, розпорядженням голови Чугуївської районної державної адміністрації
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від 08.06.2016 № 252 в районній державній адміністрації організовано роботу
телефонної «гарячої лінії». За звітний період на неї надійшло 16 дзвінків від
мешканців  району.  Усі  дзвінки  було  зареєстровано,  а  звернення,  що
потребували  більш  детального  розгляду,  було  поставлено  на  контроль  для
виконання  відповідними  структурними  підрозділами  районної  державної
адміністрації  з  метою  вирішення  питань  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»,  яких  за
поточний  період  проведено  6.  Тема  спілкування  заздалегідь  доводиться  до
відома мешканців району через інформаційну газету «Вісник Чугуївщини» та
оприлюднена на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації. Один з
таких телефонних зв’язків, проведений керівником апарату районної державної
адміністрації, був присвячений темі: «Право на звернення - ваш засіб захисту
прав  і  свобод».  На  більшість  звернень,  які  надійшли  під  час  телефонного
зв’язку, було надано роз’яснення безпосередньо під час спілкування. 

У районній державній адміністрації створено належні умови для надання
кваліфікованої допомоги громадянам з правових питань.  Впродовж І півріччя
2018 року до громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової
допомоги  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  звернулося  12
мешканців  Чугуївського  району.  Всім  надано  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,
задоволення  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.


