
Інформація  

про роботу із зверненнями громадян, що надійшли  

до районної державної адміністрації 

за І півріччя 2020 року 

 

Робота зі зверненнями громадян в районній державній адміністрації 

здійснюється у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», 

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». 

Використовуючи правову базу вживаються заходи щодо кваліфікованого, 

об’єктивного та всебічного розгляду питань, які порушуються громадянами, та 

дотримання термінів їх розгляду.  

За І півріччя 2020 року на адресу районної державної адміністрації 

надійшло 151 звернення громадян (у 2019 – 455): через обласну державну 

адміністрацію – 105 звернень (у 2019 – 206), від інших організацій, установ – 3  

(у 2019 – 0), поштою – 8 (у 2019 – 13). Безпосередньо від громадян надійшло       

27 звернень (у 2019 – 233): у тому числі особисто – 22 (у 2019 – 127), на 

особистому прийомі – 5 (у 2019 – 106). Також надійшло 8 електронних 

звернень (у 2019 – 3), 3 дублетних звернення (у 2019 – 5), 9 колективних 

звернень (у 2019 – 15), повторних не надходило. 

Серед звернень, що надійшли, скарг – 4 (у 2019 – 3), заяв (клопотань) – 147 

(у 2019 – 452).  

З урахуванням колективних звернень до районної державної адміністрації 

звернулось 382 громадянина (у 2019 – 912). Вони порушили 172 різноманітних 

питання (у 2019 – 462).  

Відповідно до соціально-професійного стану заявників за І півріччя        

2020 року до районної державної адміністрації звернулося пенсіонерів – 43       

(у 2019 – 239), робітників – 11 (у 2019 – 17), працівників бюджетної сфери – 1      

(у 2019 – 5), підприємців – 0 (у 2019 – 1), безробітних – 2 (у 2019 – 18), інших 

категорій – 90 (у 2019 – 174). 

За звітний період від осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів праці, 

учасників війни, дітей війни, осіб з інвалідністю, учасників бойових дій, а 

також учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, багатодітних сімей, 

одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та 

підтримки, надійшло 50 звернень (у 2019 – 172), 1 звернення надійшло від 

дитини (у 2019 - 0).  

Найбільш характерними питаннями, з якими зверталися громадяни, були 

питання комунального господарства – 74. На другому місці знаходяться питання 

соціальної політики та соціального захисту – 23, з яких 6 стосувалися надання 

матеріальної допомоги на лікування, 6 – надання всебічної допомоги та 

допомоги продуктами харчування, надання матеріальної допомоги на 

проведення процедури гемодіалізу – 4, забезпечення пільгового проїзду та 

нарахування субсидії – 3, на придбання житла та ремонт будинку – 3, на 

придбання калоприймачів – 1. 



2 
 

Слід зазначити, що у звітному періоді районною радою з питань надання 

допомоги малозабезпеченим верстам населення, мешканцям району, які 

опинились у скрутних життєвих обставинах, та комісією з питань надання 

адресної допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність для отримання 

процедури гемодіалізу в Харківському обласному клінічному центрі урології і 

нефрології ім. В.І. Шаповалова не проводилось жодного засідання у зв’язку з 

відсутністю коштів у районному фонді надання матеріальної допомоги.   

Це зумовлено тим, що у 2020 році сільськими та селищними радами 

району не здійснювалося співфінансування районного бюджету на соціальний 

захист населення.  

У той же час надання матеріальної допомоги мешканцям Чугуївського 

району проводиться виключно в межах коштів, наданих до Фонду сільськими та 

селищними радами.  

Усім громадянам, які зверталися до районної державної адміністрації за 

матеріальною допомогою, були надані роз’яснення стосовно проведення 

відповідної роботи з сільськими, селищними головами щодо формування 

місцевих фондів надання матеріальної допомоги та рекомендовано звернутися 

із заявою про надання матеріальної допомоги до виконавчого комітету 

відповідної сільської чи селищної ради за місцем проживання.  

Також мешканців району турбують проблемні питання щодо охорони 

здоров’я – 14; аграрної політики і земельних відносин – 13; екології та 

природних ресурсів – 10; житлової політики, транспорту та зв’язку, 

забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і 

свобод громадян  – по 6; сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей – 5; 

економічної та цінової політики, діяльності органів місцевого             

самоврядування – по 4, культури та культурної спадщини – 3; інші питання – 2; 

освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної 

власності, діяльності місцевих органів виконавчої влади – по 1. 

Протягом звітного періоду  із загальної кількості звернень, що надійшли до 

районної державної адміністрації, 26 – вирішено позитивно, на 98 – надані 

роз’яснення згідно з чинним законодавством, 13 – відправлено за належністю. 

На даний час у стадії розгляду перебуває 14 звернень.  

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. 

За І півріччя 2020 року керівництвом районної державної адміністрації 

проведено 3 особистих прийоми (з них 1 виїзний), на яких прийнято 6 громадян             

(на виїзних – 3, на місці – 3).   
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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 з наболілими питаннями, не витрачаючи робочий час на поїздки 

спочатку для запису на прийом, а потім безпосередньо для участі у ньому.  

Так, керівництвом районної державної адміністрації за звітний період було 

проведено 1 такий особистий прийом громадян 21.01.2020 у Кочетоцькому ДНЗ 

(ясла-садок). 

На виконання доручення голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 08.01.2020 № 01-30/128 «Про забезпечення проведення 

особистих виїзних прийомів громадян керівництвом структурних підрозділів 

Харківської обласної державної адміністрації у січні 2020 року», з метою 

вжиття заходів, спрямованих на здійснення всебічного розгляду звернень 

мешканців Харківської області, задля вирішення проблемних питань та 

поновлення порушених прав громадян, забезпечення реалізації прав громадян 

на звернення до місцевих державних адміністрацій у найвіддаленіших 

населених пунктах Харківської області 28.01.2020 керівництвом районної 

державної адміністрації було вжито заходів стосовно організації проведення 

виїзного прийому громадян у смт Есхар керівництвом структурних підрозділів 

Харківської обласної державної адміністрації. Під час нього з наболілими 

питаннями звернулося 32 мешканця смт Есхар. Керівництво районної 

державної адміністрації не тільки безпосередньо взяло участь у проведенні 

особистого прийому, а й залучило керівників відповідних районних служб та 

структурних підрозділів районної державної адміністрації, задля вирішення 

питань, які належать до їх компетенції. 

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 

№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19» (зі змінами та доповненнями), рішення позачергового засідання 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Харківської області від 12.03.2020 № 01-22/2220, починаючи з 

16.03.2020 обмежено особистий прийом громадян посадовими особами 

Чугуївської районної державної адміністрації до особливого розпорядження. 

Звернення громадян, в яких йдеться про недоліки у роботі районної 

державної адміністрації, факти порушення посадовими особами районної 

державної адміністрації положень Закону України «Про звернення громадян», 

за звітний період до районної державної адміністрації не надходили. 

Питання щодо роботи із зверненнями громадян систематично 

заслуховуються на засіданнях колегії районної державної адміністрації.         

Так, 28 січня 2020 року відбулось спільне засідання колегії районної державної 

адміністрації та постійно діючої комісії районної державної адміністрації з 

питань розгляду звернень громадян, де було заслухано питання «Про підсумки 

роботи із зверненнями громадян у Чугуївській районній державній 

адміністрації за 2019 рік». 
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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 6 засідань комісії, в тому            

числі 2 виїзних, на яких розглянуті питання, що викликають соціальну напругу 

та потребують мобілізації ресурсів та зусиль органів виконавчої влади різного 

рівня і органів місцевого самоврядування.  

Однією з форм спілкування з громадянами в районній державній 

адміністрації є телефонний зв’язок з населенням «Пряма лінія», яких за 

поточний період проведено 5. Тема спілкування заздалегідь доводиться до 

відома мешканців району через інформаційну газету «Вісник Чугуївщини» та 

оприлюднена на офіційному вебсайті районної державної адміністрації.  

На офіційному вебсайті районної державної адміністрації розміщується 

інформація про роботу із зверненнями громадян, графіки особистих та виїзних 

прийомів керівництвом районної державної адміністрації.  

У районній державній адміністрації створено належні умови для надання 

кваліфікованої допомоги громадянам з правових питань. Впродовж І півріччя 

2020 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.  

З метою запобігання порушенням в організації прийому, обліку, розгляду і 

контролю за зверненнями громадян основні положення Закону України         

«Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008                 

№ 109/2008 розглядаються на навчаннях з працівниками районної державної 

адміністрації, семінарах-нарадах з сільськими, селищними головами та 

секретарями місцевих рад.  

На виконання Плану контролю за здійсненням органами місцевого 

самоврядування Чугуївського району делегованих повноважень органів 

виконавчої влади на 2020 рік, затвердженого розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 09.12.2019 № 315 (зі змінами), та для 

вдосконалення роботи із зверненнями громадян у січні 2020 року проведено 

перевірку стану організації цієї роботи у виконкомі Введенської селищної ради, 

у березні 2020 року – у виконкомі Волохово-Ярської сільської ради.  

Відповідно до затвердженого головою районної державної адміністрації 

графіку комплексного вивчення стилю і методів роботи, надання практичної і 

методичної допомоги структурним підрозділам районної державної 

адміністрації перевірено стан роботи із зверненнями громадян у Чугуївському 

районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
 


