
Інформація 
про роботу зі зверненнями громадян, 

що надійшли до районної державної адміністрації 
за І півріччя 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  І  півріччя  2017  року  на  адресу  районної  державної  адміністрації
надійшло 328 звернень громадян (в 2016  – 335).  Із урахуванням колективних
звернень, до районної державної адміністрації звернулось 1079 громадян. Через
органи  влади  вищого  рівня  надійшло  119  звернень,  особисто  –  90,  на
особистому прийомі  –  107,  поштою – 4,  крім того  отримано 8  електронних
звернення. У своїх зверненнях громадяни порушили 328 різноманітних питань. 

За  звітний  період  не  надходило  жодного  повторного  звернення,
зареєстровано 10 дублетних звернень. Заявники зверталися з приводу ремонту
дороги в с. Стара Гнилиця Чугуївського району Харківської області, ремонту
житлового п’ятиповерхового будинку в смт Кочеток та з приводу незгоди із
розміром  оплати  за  послуги  газопостачання.  З  даними  питаннями  заявники
звернулися  до  різних  гілок  влади  та  їм  були  надані  вичерпні  роз’яснення  з
приводу порушених питань.

Найбільш характерними питаннями, з якими зверталися громадяни, були
питання  соціального  захисту  населення  –  151;  комунального
господарства  –  120;  транспорту  та  зв’язку,  аграрної  політики  і  земельних
відносин – по 18; освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності
та  інтелектуальної  власності  –  9;  охорони здоров’я  –  8;  сім’ї,  дітей,  молоді,
гендерної  рівності,  фізичної  культури  і  спорту  –  6;  культури  та  культурної
спадщини, туризму, економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної,
регіональної політики та будівництва, підприємництва, житлової політики – по
4;  інші  питання  –  3;  діяльності  органів  місцевого  самоврядування,  екології,
природних ресурсів  –  по 2;  забезпечення  дотримання законності  та  охорони
правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, діяльності місцевих органів
виконавчої влади, праці та заробітної плати – по 1. 

Протягом  І  півріччя  2017  року  із  загальної  кількості  звернень,  що
надійшли  до  районної  державної  адміністрації,  129  звернень  вирішено
позитивно,  на  144  –  надані  роз’яснення  згідно  з  чинним  законодавством,
2 звернення надіслано за належністю, надійшло 1 звернення, що не підлягає
розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян».

Від  найменш  захищеної  категорії  громадян  надійшло  125  звернень.
Районною  радою  з  питань  надання  допомоги  малозабезпеченим  верстам
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населення, мешканцям району, які опинились у скрутних життєвих обставинах,
за звітний період було надано матеріальну допомогу на загальну суму близько
22  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.

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

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  5  засідань  комісії,  в  тому
числі  2 виїзних. 

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  І  півріччя
2017 року проведено  60  особистих прийомів  (з  них виїзних –  29),  на яких
прийнято, з урахуванням колективних звернень, 119 громадян (на виїзних – 79,
на місці – 40).

Всі питання, що порушуються мешканцями на особистих прийомах, як в
усних, так і в письмових зверненнях, підлягають розгляду та контролю.

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  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. 

Так,  головою  районної  державної  адміністрації  29.06.2017  було
проведено  особистий  прийом  громадян  на  ТОВ  «Лікеро-горілчаний  завод
«ПРАЙМ» в смт Малинівка. У ході діалогу працівниками підприємства було
порушено найрізноманітніші питання – від встановлення дитячих майданчиків,
спорудження фізкультурно-оздоровчих комплексів, у тому числі і з басейнами
для  дітей,  функціонування  державної  програми  «Доступні  ліки»,  до
відновлення асфальтового покриття комунальних доріг, вуличного освітлення
тощо.

Низку питань вдалося вирішити в рамках спілкування,  а  проблеми,  на
вирішення  яких  буде  потрібно  час  і  пошук  додаткових  коштів,  взято  на
особистий контроль голови районної державної адміністрації. 

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,  підриємства  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.

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  І  півріччя  2017  року  на  телефонну  «гарячу  лінію»  надійшло
10 дзвінків від мешканців району. Усі двзвінки 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 6
телефонних  зв’язків  з  населенням.  Один  з  таких  телефонних  зв’язків,  який
провів  голова  районної  державної  адміністрації,  був  присвячений  темі:
«Запрошення до відкритого діалогу!». Під час телефонного зв’язку надійшли
дзвінки від 5 мешканців району. Звернення були пов’язані з децентралізацією,
пільговим проїздом та освітленням вулиць у нічний час; переліком послуг, які
надає  відділ  з  питань  надання  адміністративних  послуг  районної  державної
адміністрації;  виплатою  заощаджень  вкладникам  Ощадбанку  колишнього
СРСР;  станом  доріг;  порядком  передачі  показників  газових  лічильників;
підготовкою  житлового  фонду  населених  пунктів  до  нового  опалювального
періоду  тощо.  Також,  були  порушені  питання  водопостачання  селища
Залізничне і ремонту шкільного автобусу, який підвозить дітей із с.Залізничне
до  школи  в  смт  Чкаловське.  Мешканці  району  телефонували  й  з  приводу
виділення  земельних  ділянок.  На  більшість  звернень,  які  надійшли  під  час
телефонного  зв’язку,  були  надані  роз’яснення  безпосередньо  під  час
спілкування. 

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

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. 

З метою запобігання порушень 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  частини  5  пункту  5  цього  Указу,  щоквартально,  у
районній державній адміністрації проводиться узагальнення та аналіз роботи зі
зверненнями громадян за Класифікатором у порівнянні з відповідним періодом
минулого року. Щотижня проводиться аналіз особистих та виїзних прийомів
громадян  керівництвом  районної  державної  адміністрації  та  надається  до
відділу  роботи  зі  зверненнями  громадян  апарату  обласної  державної
адміністрації. 

Згідно  з  Регламентом  роботи  Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  загальним  відділом  апарату  районної  державної  адміністрації
щокварталу  надаються  пропозиції  до  плану  роботи  районної  державної
адміністрації щодо роботи зі зверненнями громадян.

Питання щодо роботи із зверненнями громадян постійно заслуховуються
на засіданнях колегії районної державної адміністрації. Так, 24 січня 2017 року
на  спільному  засіданні  колегії  районної  державної  адміністрації  та  постійно
діючої  комісії  районної  державної  адміністрації  з  питань  розгляду  звернень
громадян заслухано питання «Про підсумки роботи із зверненнями громадян у
Чугуївській районній державній адміністрації за 2016 рік», 25 квітня 2017 року
на  засіданні  колегії  районної  державної  адміністрації  заслухано  питання
«Про  підсумки  роботи  із  зверненнями  громадян  в  управлінні  праці  та
соціального захисту населення районної державної адміністрації  за  І  квартал
2017 року».

Також,  питання  роботи  із  зверненнями  громадян  було  розглянуто  на
оперативній  нараді  голови  районної  державної  адміністрації  з  першим
заступником  голови,  заступником  голови,  керівником  апарату  районної
державної  адміністрації,  керівниками  структурних  підрозділів  районної
державної адміністрації,  підприємств, установ та організацій району 23 січня
2017 року.

З  метою  підвищення  рівня  виконавської  дисципліни  та  персональної
відповідальності  посадових  осіб  за  стан  роботи  із  зверненнями  громадян,
зокрема тими, що надійшли з «Урядової гарячої лінії», та на виконання листа
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Харківської  обласної  державної  адміністрації  від  10.02.2017  №  01-80/1131,
загальним відділом апарату районної державної адміністрації проведено аналіз
роботи з розгляду звернень громадян, що надійшли з «Урядової гарячої лінії»
протягом 2016 року. 

Згідно із затвердженими планами та для вдосконалення роботи із звернен-
нями громадян, за І півріччя 2017 року проведено перевірки стану організації
роботи із зверненнями громадян в структурних підрозділах районної державної
адміністрації - 5, у виконкомах сільських, селищних рад – 2           (смт Есхар,
смт Кочеток), на підприємствах, в організаціях та установах    району – 2 (Есха-
рівська загальноосвітня школа І-Ш ступенів Чугуївської районної ради Харкі-
вської  області,  Державне  підприємство  «Чугуєво-Бабчанське  лісове
господарство»).

Для надання кваліфікованої допомоги громадянам з правових питань у
районній державній адміністрації створені належні умови. Впродовж І півріччя
2017 року до громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової
допомоги  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  звернулося  17
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,  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. 


