
Інформація 
про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли 

до районної державної адміністрації
за І квартал 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  квартал  2017  року  на  адресу  районної  державної  адміністрації
надійшло 164 звернення громадян (в 2016 - 194).  Із урахуванням колективних
звернень,  до  районної  державної  адміністрації  звернулось  372  громадянина.
Через органи влади вищого рівня надійшло 63 звернення,  особисто – 50,  на
особистому  прийомі  –  44,  поштою  –  3,  крім  того  отримано  4  електронних
звернення. У своїх зверненнях громадяни порушили 175 різноманітних питань. 

За  звітний  період  не  надходило  жодного  повторного  звернення,
зареєстровано 7 дублетних звернень. Заявники зверталися з приводу ремонту
дороги в с. Стара Гнилиця Чугуївського району Харківської області та стосовно
ремонту  житлового  п’ятиповерхового  будинку  в  смт  Кочеток.  З  даними
питаннями  заявники   звернулися  до  різних  гілок  влади  та  їм  були  надані
вичерпні роз’яснення з приводу порушених питань.

Від  найменш  захищеної  категорії  громадян  надійшло  74  звернення.
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
7 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.

Протягом  І  кварталу  2017  року  із  загальної  кількості  звернень,  що
надійшли  до  районної  державної  адміністрації,  47  звернень  вирішено
позитивно,  на  65  –  надані  роз’яснення  згідно  з  чинним  законодавством,
1  звернення  надіслано  за  належністю.  На  даний  час  в  стадії  розгляду
знаходиться  51  звернення.  Більшість  з  них  з  питань  надання  матеріальної
допомоги.

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

Найбільш характерними питаннями, з якими зверталися громадяни, були
питання соціального захисту населення – 90; комунального господарства – 58;
транспорту  та  зв’язку  –  9;  освіти,  наукової,  науково-технічної,  інноваційної
діяльності та інтелектуальної власності – 5; культури та культурної спадщини,
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туризму  –  4;  аграрної  політики  і  земельних  відносин,  сім’ї,  дітей,  молоді,
гендерної рівності, фізичної культури і спорту – 2; охорони здоров’я, діяльності
органів  місцевого  самоврядування,  забезпечення  дотримання  законності  та
охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, екології, природних
ресурсів, діяльності місцевих органів виконавчої влади – по 1. 

Важливим  напрямком  роботи  залишається  проведення  особистого  та
виїзного  прийому  громадян  керівництвом  районної  державної  адміністрації.
На такі прийоми обов’язково запрошуються керівники структурних підрозділів
районної  державної  адміністрації.  За  І  квартал  2017  року  проведено
32 особистих прийоми (з них виїзних – 15), на яких прийнято, з урахуванням
колективних звернень, 49 громадян (на виїзних – 24, на місці – 25). Всі питання,
що  порушуються  мешканцями  на  особистих  прийомах,  як  в  усних,  так  і  в
письмових зверненнях, підлягають розгляду та контролю.

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 квартал 2017 року на телефонну «гарячу лінію» надійшло 3 дзвінка
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
3 телефонних зв’язки з населенням. 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
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. 

Згідно  із  затвердженими  планами  та  для  вдосконалення  роботи  із
зверненнями громадян,  за  І  квартал  2017 року  проведено  2  перевірки  стану
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організації роботи із зверненнями громадян в структурних підрозділах районної
державної адміністрації.

Для надання кваліфікованої допомоги громадянам з правових питань у
районній державній адміністрації створені належні умови. Впродовж І кварталу
2017 року до громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової
допомоги  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  звернулося
6  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. 


