
Інформація 
про роботу із зверненнями громадян, що надійшли 

до районної державної адміністрації
за І півріччя 2019 року

За  І  півріччя  2019  року  на  адресу  районної  державної  адміністрації
надійшло  455 звернень  громадян  (в  2018  – 360):  через обласну  державну
адміністрацію – 206 (в 2018 – 142), поштою – 13 (в 2018 – 12), безпосередньо
від громадян – 233 (в 2018 – 202), у тому числі особисто – 27 (в 2018 – 107), на
особистому  прийомі  –  106  в  2018  – 95).  Також  надійшло  3  електронних
звернення (в 2018 – 4). 

За звітний період надійшло 5 дублетних (в 2018 – 1) звернень щодо оплати
послуг газопостачання, ремонту покрівлі, отримання висновку для оформлення
земельної ділянки під забудову, порушень технічних норм (на думку заявника)
при  врізанні  газопроводу  та  15  колективних  (в  2018  – 18)  звернень  щодо
вуличного  освітлення  та  ремонту  покрівель,  оформлення  земельної  ділянки,
виділення  коштів  на  невідкладний  ремонт  покрівлі  Новопокровського
навчально-виховного  комплексу,  перегляду  розкладу  руху  маршрутного
автобусу та  незгоди з  підвищенням тарифу на  проїзд,  проведення перевірки
законності  будівництва  свинокомплексу  тощо.  Повторних  звернень  не
надходило.

Серед звернень, що надійшли, пропозицій (зауважень) не було (в 2018 – 0),
скарг – 3 (в 2018 – 6), заяв (клопотань) – 452 (в 2018 – 354). 

З урахуванням колективних звернень до районної державної адміністрації
звернулось 912 громадян (в 2018 – 743).  Вони порушили 462 різноманітних
питання (в 2018 – 377). 

Відповідно  до  соціально-професійного  стану  заявників  за  І  півріччя
2019 року до районної державної адміністрації  звернулося пенсіонерів – 239
(в 2018 – 177), робітників – 17 (в 2018 – 31), працівників бюджетної сфери – 5
(в 2018 – 11), підприємців – 1 (в 2018 – 2), військовослужбовців – 1(в 2018 – 2),
безробітних – 18 (в 2018 – 17), інших категорій – 174 (в 2018 – 118).

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

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 156 звернень (в 2018  –  144). Основними питаннями, які
порушували у своїх зверненнях громадяни найменш захищеної категорії, були
питання встановлення лічильника газопостачання та нарахування оплати за цю
послугу,  ремонту  покрівлі  житлового  будинку  та  надання  матеріальної
допомоги на лікування.

Найбільш  характерними,  з  якими  зверталися  громадяни,  були  питання
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соціальної політики та соціального захисту населення – 199. Значна кількість
звернень стосувалися надання матеріальної допомоги на лікування – 163. Слід
зазначити,  що  у районній  державній  адміністрації  налагоджено  систему
надання  матеріальної  допомоги  найбільш  вразливим  категоріям  населення.
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
82,2 тис.грн. 

На  другому  місці  знаходяться  питання  житлово-комунального
господарства  –  205.  Турбують  мешканців  району  питання  встановлення
газового лічильника, ремонту доріг комунальної власності, нарахування оплати
за послугу газо- та електропостачання, ремонту покрівлі житлового будинку.

Також  мешканців  району  турбують  проблемні  питання  щодо  освіти,
аграрної політики і земельних відносин – по 12; транспорту та зв’язку – 11;
забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і
свобод громадян – 6; економічної та цінової політики – 4; діяльності органів
місцевого самоврядування, культури та культурної спадщини – по 3; охорони
здоров’я, сімейної політики – по 2; інші – 3.

Протягом звітного періоду  із загальної кількості звернень, що надійшли до
районної державної адміністрації, 170 – вирішено позитивно, у тому числі на
134  –  надано  матеріальну  допомогу,  на  218  –  надані  роз’яснення  згідно  з
чинним законодавством, 5 – відправлено за належністю. На даний час в стадії
розгляду перебуває 62 звернення. 

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.

Важливим напрямом 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,  представники  органів  місцевого  самоврядування,
відповідних підприємств та організацій. 

За  І  півріччя  2019  року  керівництвом  районної  державної  адміністрації
проведено  61  особистий  прийом  (з  них  21  виїзний),  на  яких  прийнято,  з
урахуванням колективних звернень, 113 громадян (на виїзних – 48, на місці –
65). 

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
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звернутися з  наболілими питаннями,  не витрачаючи робочий час  на поїздки
спочатку для запису на прийом, а потім безпосередньо для участі у ньому. 

Так,  за  звітний  період  було  проведено  4  таких  особистих  прийоми
громадян:  15.01.2019  –  у  Старопокровській  загальноосвітній  школі  I-III
ступенів, 19.02.2019 – у медичній амбулаторії с. Кам’яна Яруга, 27.02.2019 – у
Чугуївському  відділенні  ПАТ «Харківгаз»,  19.03.2019  –  в  Есхарівській  зага-
льноосвітній школі I-III ступенів, 21.05.2019 – у Чугуївському районному Буди-
нку дитячої творчості, 16.04.2019 – у Кочетоцькій загальноосвітній школі  I-III
ступенів,   22.05.2019 –  у   філії  «Чугуївський райавтодор»  ДП «Харківський
облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України»,  25.06.2019 – у  Чугуї-
вському  районному  управлінні  ГУ  Держпродспоживслужби  в  Харківській
області. 

Ефективним способом спілкування  з  мешканцями району,  доведення  до
них інформації про проведену роботу, соціально-економічний розвиток, плани
щодо реалізації проектів є зустрічі голови районної державної адміністрації у
трудових колективах та з активом територіальних громад. Під час проведення
таких  робочих  поїздок  голова  районної  державної  адміністрації  відвідує
багатодітні  та  малозабезпечені  родини,  ветеранів  війни  та  праці,  людей
похилого віку, а також навчально-виховні, лікувальні заклади, підприємства та
організації,  які знаходяться на територіях рад (с. Волохів Яр, с.  Мосьпанове,
с.  Велика  Бабка,  с.  Зарожне,  смт  Введенка,  с.  Тернова,  смт  Малинівка).  За
результатами  зустрічей  з  населенням  та  особистих  прийомів  за  місцем
проживання готуються доручення голови районної державної адміністрації із
зазначенням термінів виконання та вирішення проблем.

Питання  щодо  роботи  із  зверненнями  громадян  систематично
заслуховуються  на  засіданнях  колегії  районної  державної  адміністрації.  Так,
22 січня  2019 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 2018 рік».

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  засідання  комісії,  в  тому
числі 2 виїзних в с. Мосьпанове та смт Есхар. 

Затверджено  графік  звітування  керівників  установ,  підприємств  та
організацій  Чугуївського  району з  питань  організації  роботи  зі  зверненнями
громадян в 2019 році.
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Однією  з  форм  спілкування  з  громадянами  в  районній  державній
адміністрації  є  телефонний  зв’язок  з  населенням  «Пряма  лінія»,  яких  за
поточний період проведено 6. 

Зокрема,  19  червня  відбувся  телефонний  зв’язок  з  населенням  «Пряма
лінія»  з  керівником  апарату  районної  державної  адміністрації  В.  Герман  за
темою «Право на  звернення  до органів  державної  влади –  невід’ємне право
громадянина». На  більшість  звернень,  які  надійшли  під  час  телефонного
зв’язку, було надано роз’яснення безпосередньо під час спілкування.

На  офіційному веб-сайті  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
2019 року до громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової
допомоги  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  звернулося
13  мешканців  Чугуївського  району.  Всім  надано  консультації  та  ґрунтовні
роз’яснення з правових питань та допомогу у складенні заяв, скарг та інших
документів правового характеру. Надано допомогу в забезпеченні доступу осіб
до вторинної правової допомоги. 

На  виконання  Плану  контролю  за  здійсненням  органами  місцевого
самоврядування  Чугуївського  району  делегованих  повноважень  органів
виконавчої влади на 2019 рік, затвердженого розпорядженням голови районної
державної адміністрації від 20.12.2018 № 484,  та для вдосконалення роботи із
зверненнями  громадян  у  травні  2019  року  проведено  перевірку  стану
організації  цієї  роботи  у виконкомі  Зарожненської  сільської  ради,  а  також у
складі  комплексної  комісії  районної  державної  адміністрації  –  у  лютому
виконкому Введенської селищної, у квітні – Есхарівської селищної, у червні
Кам’яноярузької сільської рад. 

Відповідно  до  затвердженого  графіку  комплексного  вивчення  стилю  і
методів  роботи,  надання  практичної  і  методичної  допомоги  структурним
підрозділам  районної  державної  адміністрації  перевірено  стан  роботи  із
зверненнями  громадян  у  6 структурних  підрозділах  районної  державної
адміністрації  (управління агропромислового комплексу, відділ містобудування
та  архітектури,  відділ  освіти,  служба  у  справах  дітей,  відділ  житлово-
комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури, відділ з
питань надання адміністративних послуг). 

За  результатами перевірок підготовлені  пропозиції  до акту перевірки та
довідки, в яких вказані виявлені недоліки та терміни їх усунення.  


