
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 01

спільне засідання колегії районної державної адміністрації та 
постійно діючої комісії райдержадміністрації 

з питань розгляду звернень громадян
від 22 січня 2013 року

1. Про підсумки роботи із  зверненнями громадян щодо  виконання
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»   за  2012 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан роботи із зверненнями
громадян  в  районній  державній  адміністрації  в  2012  році,  спільне  засідання
колегії  районної  державної  адміністрації  та  постійно діючої  комісії  районної
державної адміністрації з питань розгляду звернень громадян відмічають, що за
2012  рік  до  районної  державної  адміністрації  надійшло  1671 звернення
громадян.  Із  урахуванням  письмових  та  колективних  звернень  до  районної
державної  адміністрації  звернулося  за  звітній  період  –  2414 громадян,  які  у
своїх  зверненнях  порушили  1703  різноманітних  питання,  з  них:  поштою
надійшло – 163 звернення, на особистому прийомі – 1508.

Найбільш характерними питаннями,  з  якими зверталися  громадяни,  є
питання  аграрної  політики  і  земельних відносин –  885;  соціального  захисту
населення  –  409;  комунального  господарства  –  255;  охорони здоров’я  –  33;
освіти,  науково-технічної,  інноваційної  діяльності  та  інтелектуальної
власності –  19;  житлової  політики  –  18;  праці  і  заробітної  плати  –  18;
забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і
свобод громадян – 16; транспорту та зв’язку – 15; сім’ї, дітей, молоді, гендерної
рівності, фізичної культури і спорту – 12; інші – 23. 

Питання  роботи  зі  зверненнями  громадян  знаходиться  на  постійному
контролі  у  голови  районної  державної  адміністрації,  його  заступників,
керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Із  загальної  кількості  звернень,  що  надійшли  до  районної  державної
адміністрації протягом звітного періоду, 65,05 % звернень вирішено позитивно,
на 32,02 % – надані роз’яснення згідно з чинним законодавством, відкликано –
0,54 %, в стадії розгляду перебуває  2,39 % звернень.

Робота  зі  зверненнями  громадян  4  рази  розглядалась  на  засіданнях
колегії районної державної адміністрації.



За 2012 рік проведено 228 особистих прийомів, з них виїзних прийомів –
116, на яких прийнято 490 громадян (на виїзних – 269, на особистих – 221). 

З  метою вдосконалення  роботи  із  зверненнями громадян  у  2012  році
проведено 14 перевірок управлінь та відділів районної державної адміністрації,
виконкомів  сільських,  селищних  рад,  підприємств,  установ  та  організацій
району стосовно додержання вимог чинного законодавства України про роботу
із зверненнями громадян.

Проведено 12 телефонних зв’язків з населенням  «Пряма лінія», під час
яких надійшло 25 звернень.  Продовжує працювати постійно діюча комісія  з
питань розгляду звернень громадян. За  2012 рік проведено 12 засідань комісії,
в тому числі 4 – виїзних.

За  звітний  період  проведено  15  зустрічей  керівництва  районної
державної  адміністрації  з  активом  територіальних  громад  та  населенням
району,  за  участю  керівників  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації та служб району з питань обговорення та розв’язання нагальних
проблем громад сіл, селищ району. 

Робота  зі  зверненнями  громадян  висвітлюється  у  засобах  масової
інформації.  Інформаційні  матеріали  за  підсумками  проведення  заходів,  які
стосуються  роботи  зі  зверненнями  громадян,  друкуються  у  громадсько-
інформаційній  газеті  Чугуївщини  «Красная  звезда»,  висвітлюються  в  ефірах
телерадіокомпанії  «Слобожанка»   та  щоквартально  на  офіційному  веб-сайті
районної державної адміністрації.

Щоквартально в  районній державній адміністрації  проводиться аналіз
роботи зі зверненнями громадян, за показниками Класифікатора та у порівнянні
з відповідним періодом минулого року, щотижня проводиться аналіз особистих
прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації та надається
до  відділу  роботи  зі  зверненнями  громадян  апарату  обласної  державної
адміністрації. 

Кожну другу та четверту п’ятницю місяця з 14 00  по 16 00  проводиться
прийом громадян, які потребують безоплатної первинної правової допомоги. У
минулому році безоплатну первинну правову допомогу отримало 19 осіб. 

Для  забезпечення  реалізації   конституційних  прав  громадян  на
звернення  та  особистий  прийом,  обов’язкове  одержання  обґрунтованої
відповіді,  неухильного  виконання  вимог  Закону  України  «Про  звернення
громадян» та Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008
«Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування
конституційного  права  на  звернення  до  органів  державної  влади  та  органів
місцевого  самоврядування»,  враховуючи  вищевикладене,  колегія  районної
державної  адміністрації  спільно  з  постійно  діючою  комісією  районної
державної  адміністрації  з  питань  розгляду  звернень  громадян  вважає  за
необхідне:

1. Заступникам  голови,  керівнику  апарату,  начальникам  управлінь,
відділів районної державної адміністрації:

1.1. Реалізуючи конституційні  права  і  свободи людини та  враховуючи
особливе значення звернень громадян, вважати роботу із зверненнями громадян
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одним із пріоритетних напрямків.
1.2. Вжити  невідкладних  заходів  щодо  забезпечення  безумовного

дотримання  графіків  особистого  прийому  громадян,  у  тому  числі  виїзних,
надання громадянам відповідей згідно до вимог чинного законодавства.

1.3. Підвищити  персональну  відповідальність  за  належну  роботу  зі
зверненнями громадян і результати вирішення порушених у них питань.

1.4. Щоквартально  проводити  аналіз  і  узагальнення  питань,  що
порушуються  у  зверненнях  громадян,  особливо  повторних  і  колективних,
виявляти  причини,  що  їх  породжують,  вживати  заходів  для  розв’язання
найбільш актуальних проблем.

2. Рекомендувати  виконкомам сільських, селищних рад:
2.1. Здійснити аналогічні заходи.
2.2. Стан  роботи  із  зверненнями  громадян  розглядати  на  засіданнях

виконкомів двічі на рік – за підсумками року та першого півріччя.
3. Рекомендувати  керівникам  підприємств,  організацій  та  установ

району  вжити  невідкладних  заходів  щодо  забезпечення  реалізації
конституційних прав громадян  на  письмове звернення та  особистий прийом,
обов’язкового одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм
Закону України «Про звернення громадян».

4. Загальному  відділу  апарату  районної  державної  адміністрації
(Герман В.О.):

4.1. Щомісяця проводити аналіз і узагальнення питань, що порушуються
у зверненнях громадян, особливо повторних і колективних.

4.2. Забезпечити  надання  методичної  та  практичної  допомоги
структурним  підрозділам  районної  державної  адміністрації  та  виконавчим
органам  місцевого самоврядування  з питань роботи із зверненнями громадян.

4.3. Здійснювати  контроль  за  організацією  роботи  із  зверненнями
громадян  в  управліннях  та  відділах  районної  державної  адміністрації,
виконкомах сільських, селищних рад.

4.4. Підготувати  проект  розпорядження   голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

  

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії  Чугуївської  районної
державної адміністрації                   В.В. ЛОБОЙЧЕНКО
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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 01

спільне засідання колегії районної державної адміністрації та 
постійно діючої комісії райдержадміністрації 

з питань розгляду звернень громадян
від 22 січня 2013 року

2. Про хід виконання Закону України від 23.12.2009 № 1794-VI «Про
затвердження  Загальнодержавної  Програми  боротьби  з  онкологічними
захворюваннями на період до 2016 року»

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  хід  виконання  Закону
України  від  23.12.2009  №  1794-VI «Про  затвердження  Загальнодержавної
Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року»
колегія районної державної адміністрації  та постійно діюча комісія районної
державної  адміністрації  з  питань розгляду звернень громадян відмічає,  що в
районі проводиться значна робота з ранньої діагностики та лікування хворих на
онкологічну патологію.

З метою виявлення онкологічної  патології  на ранній стадії  фахівцями
комунального  закладу  охорони  здоров'я  «Чугуївська  центральна  районна
лікарня імені  М.І.  Кононенка» проводилися виїзди бригад лікарів у  медичні
заклади району.  Незважаючи на зниження,  показник загальної смертності від
злоякісних новоутворень залишається високим. Ефективне лікування дає змогу
збільшити  тривалість  життя  таким  хворим.  У  2012  році  для  забезпечення
медичними  препаратами  хворих  на  онкологічні  захворювання  виділено
250 тис.грн. у межах видатків, що передбачені на галузь охорони здоров’я.

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  удосконалення  заходів  щодо
своєчасного попередження онкологічних захворювань серед населення району,
колегія районної державної адміністрації  та постійно діюча комісія районної
державної  адміністрації  з  питань  розгляду  звернень  громадян  вважає  за
необхідне:

1. Рекомендувати комунальному закладу охорони здоров'я «Чугуївська
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» (Волох Ф.О.):

1.1. З  метою  раннього  виявлення  онкологічної  патології  медичним
працівникам проводити подвірні обходи населення.



1.2. Вжити заходів щодо збільшення рівня виявляємості захворювань під
час онкологічних профілактичних оглядах населення.

1.3. Спрямувати  діяльність  лікувально-профілактичної  ланки  на
зниження показників занедбаності  по Чугуївському району з  20,0% до рівня
середньообласного показника – 15,2%.

1.4. Проводити  розширені  засідання  протиракової  комісії  за  участю
лікарів  закладів  первинної  медико-санітарної  допомоги,  на  яких  розглядати
занедбані випадки онкологічних захворювань.

2. Рекомендувати  сільським,  селищним  головам  сприяти  залученню
населення до профілактичних оглядів з метою раннього виявлення онкологічної
патології.

3. Рекомендувати Коробочкинському сільському голові (Максимов О.І.),
Введенському  селищному  голові  (Тонкий  Ю.А.)  вжити  всіх  дієвих  заходів
щодо залучення населення до медичних профілактичних оглядів.

4. Відділу  охорони  здоров’я  районної  державної  адміністрації
(Герез Н.М.)

4.1. Надавати організаційну допомогу лікувальним закладам району під
час проведення  профілактичних медичних оглядів населення.

4.2. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 
адміністрації  з означеного питання.

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії  Чугуївської  районної
державної адміністрації                   В.В. ЛОБОЙЧЕНКО
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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 01

спільне засідання колегії районної державної адміністрації та 
постійно діючої комісії райдержадміністрації 

з питань розгляду звернень громадян
від 22 січня 2013 року

3.  Про  стан  реалізації  державної  кадрової  політики  у  Чугуївській
районній державній адміністрації

Проаналізувавши  та  обговоривши  інформацію  про  стан  реалізації
державної кадрової політики у районній державній адміністрації, колегія районної
державної  адміністрації  та  постійно  діюча  комісія  районної  державної
адміністрації  з  питань  розгляду  звернень  громадян  відмічають,  що  основними
принципами кадрової політики районної державної адміністрації є: вдосконалення
підготовки,  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  державних  службовців;
прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри;
раціональне використання кадрового потенціалу працівників районної державної
адміністрації;  ротація  кадрів  за  відповідними  напрямами  роботи;  встановлення
гендерного балансу; відкритість інформації та постійне оновлення веб-сайту.

Робота з кадрами здійснювалась відповідно до Комплексного плану роботи
з кадрами на 2012 рік, затвердженого розпорядженням голови районної державної
адміністрації  від  30  грудня  2011  року  №  139-к. Зазначений  план  передбачав
організаційні  заходи  з  кадрової  роботи,  формування  кадрового  резерву,
формування  складу  державних  службовців  та  роботу  з  ним,  запобігання  та
профілактика  корупційних  проявів  серед  державних  службовців,  підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців.

З метою набуття державними службовцями знань та умінь, необхідних для
ефективного виконання завдань і функцій держави, постійна увага приділяється
навчанню державних службовців.

Станом  на  01  січня  2013  року  у  Харківському  регіональному  інституті
державного  управління  Національної  академії  державного  управління  при
Президентові України (ХарРІ НАДУ) навчається 4 особи, в районній державній
адміністрації працює 9 магістрів державного управління та 9 магістрів державної
служби.  Одним  із  провідних  видів  навчання  державних  службовців,  що
супроводжує  їх  професійну  діяльність  і  сприяє  професіоналізації  державної
служби, є підвищення кваліфікації.

Упродовж 2012 року підвищили кваліфікацію за професійними програмами
– 5 осіб, програмами короткотермінових семінарів – 8, 10 взяли участь у конкурсі
«Кращий державний службовець»; 85 державних службовців районної державної
адміністрації  підвищили  кваліфікацію  за  програмою  інтенсивного  одноденного



тематичного семінару з питань запобігання і протидії корупції Чугуївського району
Харківської  області  05  грудня  2012  року.  У  листопаді  2012  року  підвищення
кваліфікації  пройшов  голова  районної  державної  адміністрації  в  Національній
академії  державного  управління  при  Президентові  України,  та  три  державних
службовця на базі інших закладів.

Широко  використовується  система  підвищення  кваліфікації  державних
службовців  та  посадових  осіб  місцевого  самоврядування  шляхом  самоосвіти.
Щомісячно в районній державній адміністрації проводяться навчання працівників
та кадрового резерву і семінари-наради сільських, селищних голів та секретарів
місцевих рад. 

Районна державна адміністрація у своїй діяльності щодо стану додержання
та виконання антикорупційного законодавства керується Конституцією України,
Законами України «Про державну службу»,  «Про засади запобігання і  протидії
корупції»  та  іншими  нормативно-правовими  актами  антикорупційного
законодавства.

Основним  завданням  районної  державної  адміністрації  є  здійснення
заходів,  спрямованих  на  проведення  роз’яснювальної  роботи  серед  державних
службовців  щодо  практичного  застосування  положень  Закону  України  «Про
засади  запобігання  і  протидії  корупції».  З  метою  підвищення  ефективності
діяльності  районної  державної  адміністрації  у  сфері  запобігання  та  протидії
корупції  визначена  особа,  відповідальна  за  питання  запобігання  та  протидії
корупції (Дегтярьов В.Д. – головний спеціаліст відділу оборонної, мобілізаційної,
режимно-секретної  роботи  та  взаємодії  з  правоохоронними  органами  апарату
районної державної адміністрації). 

Крім  цього,  85  державних  службовців  районної  державної  адміністрації
підвищили  кваліфікацію  за  програмою  інтенсивного  одноденного  тематичного
семінару з питань запобігання і протидії корупції Чугуївського району Харківської
області 05 грудня 2012 року. 

Після набуття чинності Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції»  до  сьогодні  серед  державних  службовців  районної  державної
адміністрації  фактів  виявлення  корупційного  правопорушення  чи  одержання
інформації про вчинення правопорушення не виявлено.

Масштабним заходом протягом року стала оптимізація структури районної
державної  адміністрації.  З  цією метою проведено  функціональне  обстеження  в
районній  державній  адміністрації  та  розроблені  профілі  професійної
компетентності посад державної служби. 

Питання  реалізації  державної  кадрової  політики  у  районній  державній
адміністрації перебуває на постійному контролі керівництва районної державної
адміністрації.  Воно  неодноразово  обговорювалося  на  нарадах  голови з  першим
заступником  голови,  заступниками  голови,  керівником  апарату  районної
державної адміністрації, двічі на спільних засіданнях колегії районної державної
адміністрації  та зборів адміністративно-господарського активу району, чотирьох
засіданнях ради по роботі з кадрами при районній державній адміністрації.

З  метою  забезпечення  реалізації  завдань  у  сфері  державної  кадрової
політики, визначених актами і дорученнями Президента України, колегія районної
державної  адміністрації  та  постійно  діюча  комісія  районної  державної
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адміністрації з питань розгляду звернень громадян вважають за необхідне:
1. Інформацію керівника апарату Ковтун І.Ю. про стан реалізації державної

кадрової політики у Чугуївській районній державній адміністрації взяти до відома.
2. Направити  до  управлінь,  відділів  та  інших  структурних  підрозділів

районної державної адміністрації довідку про стан реалізації державної кадрової
політики у Чугуївській районній державній адміністрації. 

3. Управлінням: фінансовому (Бурейко Т.М.), агропромислового розвитку
(Рало  В.І.),  праці  та  соціального  захисту  населення  (Лисянський  О.С.),  відділу
освіти (Ляхович-Звєрєва Є.О.) районної державної адміністрації:

3.1. Проаналізувати  стан  реалізації  державної  кадрової  політики  та  за
результатами проведеного аналізу вжити відповідних заходів.

3.2. Приділяти увагу вирішенню питань з формування складу державних
службовців та дотримання вимог чинного законодавства про державну службу. 

3.3. Забезпечити:
підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців;
ефективне застосування Закону України «Про засади запобігання і протидії

корупції».
4. Відповідальному за питання запобігання та протидії корупції в районній

державній адміністрації Дегтярьову В.Д. забезпечити:
4.1. Координацію  діяльності  з  органами  місцевого  самоврядування,

створення ефективної системи протидії корупції в усіх сферах діяльності районної
державної адміністрації та органів місцевого самоврядування.

4.2. Створення атмосфери відкритості та інформованості громадськості про
здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції.

4.3. Взаємодію  з  об’єднаннями  громадян  і  органами  місцевого
самоврядування  у  сфері  формування  та  реалізації  державної  антикорупційної
політики, підтримки антикорупційних заходів держави громадським суспільством.

5. Відділу  кадрової  роботи  апарату  районної  державної  адміністрації
(Козак Н.І.):

5.1. Забезпечити  розгляд  інформації  про вжиті  заходи щодо покращання
роботи  з  кадрами  та  дотримання  вимог  чинного  законодавства  про  державну
службу  на  засіданні  ради  по  роботі  з  кадрами  при  районній  державній
адміністрації. 

5.2. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації  з  питання  про  заходи  щодо  подальшої  реалізації  завдань  у  сфері
державної  кадрової  політики,  визначених  актами  і  дорученнями  Президента
України.

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії  Чугуївської  районної
державної адміністрації                   В.В. ЛОБОЙЧЕНКО
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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 01

спільне засідання колегії районної державної адміністрації та 
постійно діючої комісії райдержадміністрації 

з питань розгляду звернень громадян
від 22 січня 2013 року

4. Про стан роботи із запитами на публічну інформацію, що надійшли
до районної державної адміністрації у 2012 році 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан роботи із запитами на
публічну  інформацію,  що  надійшли  до  районної  державної  адміністрації
у 2012 році, колегія районної державної адміністрації та постійно діюча комісія
районної  державної  адміністрації  з  питань  розгляду  звернень  громадян
відмічають, що для реалізації права громадян на доступ до інформації шляхом
надання  інформації  за  запитами  районною  державною  адміністрацією
здійснюються певні заходи.

Чугуївською  районною  державною  адміністрацією  як  розпорядником
інформації  розроблено  та  затверджено  у  відповідному  порядку  ряд
нормативних  актів  в  частині  надання  інформації  за  запитами,  що  пройшли
реєстрацію  в  Чугуївському  міськрайонному  управлінні  юстиції.  Ці  акти
оприлюднено на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

Упродовж  2012  року  до  районної  державної  адміністрації  надійшов
31  запит  на  публічну  інформацію.  Із  них  по  12  отримано  поштою  та
електронною поштою, 4 – особисто від громадян, 3 – телефоном. П’ять запитів
надійшло від юридичних осіб, 26 – від фізичних, два з яких колективні. Усі
запити було опрацьовано у встановлені законодавством терміни, запитувачам
надано ґрунтовні відповіді. 

Для запитувачів створено всі необхідні умови для роботи з документами,
що містять публічну інформацію (обладнано місце, надаються канцтовари, при
необхідності  використовується  оргтехніка  районної  державної  адміністрації).
Створено умови для подання запитів і для громадян з обмеженими фізичними
можливостями.  На  офіційному  веб-сайті  в  розділі  «Доступ  до  публічної
інформації» розміщено матеріали щодо роботи із запитами на інформацію. Для
запитувачів, які не мають доступу до мережі Інтернет, у приміщенні районної
державної адміністрації в доступному місці оформлено інформаційний стенд,
для  користування  надаються  буклети  відповідної  тематики.  Довідкову
інформацію можна отримати телефоном і на особистому прийомі.

З  метою  створення  механізмів  реалізації  права  кожного  на  доступ  до
публічної  інформації  та  враховуючи  вищезазначене,  колегія  районної



державної  адміністрації  та  постійно  діюча  комісія  районної  державної
адміністрації з питань розгляду звернень громадян вважають за необхідне:

1. Заступникам  голови,  керівнику  апарату  районної  державної
адміністрації:

1.1. Продовжувати  вживати  заходів  щодо  дотримання  вимог  Закону
України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від
05.05.2011  № 547/2011  «Питання  забезпечення  органами  виконавчої  влади
доступу до публічної інформації»,  постанови Кабінету Міністрів України від
25.05.2011  № 583  «Питання  виконання  Закону  України  «Про  доступ  до
публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних
та місцевих органах виконавчої влади».

1.2. Посилити контроль за перебігом розгляду запитів на інформацію у
підвідомчих структурних підрозділах районної державної адміністрації. 

2. Керівнику  апарату  районної  державної  адміністрації  Ковтун  І.Ю.
розглянути питання щодо виділення  окремого приміщення для роботи  відділу
забезпечення доступу до публічної інформації районної державної адміністрації
та надати відповідні пропозиції.

3. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
3.1. Безумовно  дотримуватися  вимог  Порядку  складання,  подання  та

розгляду  запитів  на  інформацію,  розпорядником  якої  є  Чугуївська  районна
державна  адміністрація,  затвердженого  розпорядженням  голови  районної
державної  адміністрації  від  17.10.2011  №  743  та  зареєстрованого  в
Чугуївському  міськрайонному  управлінні  юстиції  Харківської  області
21 жовтня 2011 р. за № 4/87, та Порядку відшкодування витрат на копіювання
або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником
якої  є  Чугуївська  районна  державна  адміністрація,  затвердженого  –
від 27.03.2012 № 228 та зареєстрованого – 09 квітня 2012 р. за № 2/90. 

3.2. Уживати невідкладних заходів щодо надання своєчасної, достовірної,
точної  та  повної  інформації  під  час  задоволення  запиту  на  інформацію,
розпорядником якої є структурний підрозділ районної державної адміністрації.

3.3. Підтримувати в належному стані систему обліку та реєстрації запитів
на інформацію, що надходять до структурних підрозділів районної державної
адміністрації.

4. Рекомендувати  виконкомам  сільських,  селищних  рад  питання  щодо
стану роботи із запитами на публічну інформацію, розпорядниками якої вони є,
розглядати на засіданнях виконкомів не рідше одного разу на рік.

5. Начальнику  відділу  забезпечення  доступу  до  публічної  інформації
районної державної адміністрації Прядці Т.Ф.:

5.1. Взяти під особистий контроль опрацювання, систематизацію, аналіз
та  забезпечення  задоволення  запитів  на  інформацію,  розпорядником  якої  є
районна державна адміністрація, та надання консультацій під час оформлення
запиту. 

5.2. Аналізувати  щоквартально  роботу  із  запитами  на  інформацію,  що
надходять  до  районної  державної  адміністрації,  щомісяця  –  тематику  та
найбільш  характерні  питання,  які  порушувалися  у  запитах  на  інформацію,
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щотижня  –  категорію  запитувачів,  кількість  і  спосіб  одержання  запитів  на
публічну  інформацію,  що  надійшли  до  районної  державної  адміністрації,  із
подальшим інформуванням керівництва районної державної адміністрації.

5.3. Продовжувати практику проведення навчань керівників структурних
підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів сільських, селищних
рад і відповідальних осіб з питань забезпечення реалізації права громадян на
доступ до інформації за запитом.

5.4. Посилити роботу щодо організації інформування населення про права
громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

5.5. Відслідковувати  зміни  до  визначеного  районною  державною
адміністрацією  розміру  фактичних  витрат  на  копіювання  та  друк  у  межах
граничних  норм,  встановлених  Кабінетом  Міністрів  України,  та  вживати
відповідних заходів.

5.6. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії  Чугуївської  районної
державної адміністрації                   В.В. ЛОБОЙЧЕНКО
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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 01

спільне засідання колегії районної державної адміністрації та 
постійно діючої комісії райдержадміністрації 

з питань розгляду звернень громадян
від 22 січня 2013 року

5. Про стан роботи з контрольними документами в районній державній
адміністрації у 2012 році

Розглянувши  питання  про  організацію  роботи  з  контрольними
документами в районній державній адміністрації  у 2012 році,  спільне засідання
колегії  районної  державної  адміністрації  та  постійно  діючої  комісії  районної
державної  адміністрації  з  питань  розгляду  звернень  громадян  відзначає,  що  в
районній  державній адміністрації  стан виконавської  дисципліни знаходиться на
належному рівні та постійно ведеться робота над вдосконаленням системи щодо
забезпечення своєчасного та якісного виконання контрольних документів.

На початок 2012 року в районній державній адміністрації  залишався на
контролі 481 документ. За 2012 рік взято на контроль 926 документів.

Протягом  2012  року  в  районній  державній  адміністрації  здійснювався
оперативно-технічний контроль за термінами виконання 1407 документів. 

При проведенні аналізу роботи з контрольними документами в районній
державній  адміністрації  встановлено  збільшення  кількості  контрольних
документів за всіма категоріями, яка підлягала оперативно-технічному контролю
протягом 2012 року у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року.

В  районній  державній  адміністрації  налагоджено  систему  контролю.
Керівниками  структурних  підрозділів  тримається  під  особистим  контролем
своєчасне  та  якісне  виконання  поставлених  завдань.  Відповідальними  особами
посилено контроль за повнотою виконання резолюцій, змістовністю відповідей,
правильністю визначення адресатів. 

Організація  роботи  з  контрольними  документами  в  районній  державній
адміністрації  має сталу тенденцію до удосконалення, пошуку та запровадження
нових форм та методів.

Удосконалення  потребує  робота  з  контрольними  документами  у  відділі
містобудування та архітектури управління розвитку інфраструктури, управлінні
агропромислового  розвитку  районної  державної  адміністрації,  міськрайонному
управлінні  Держкомзему  у  м.  Чугуїв  та  Чугуївському  районі,  які  мають  на
виконанні завжди значну кількість контрольних документів. 

Для цих структурних підрозділів актуальними залишаються питання якості
підготовки  відповідей  на  контрольні  документи,  своєчасності  виконання
контрольних завдань, відсутність упереджувального контролю. 



Враховуючи вищевикладене,  колегія районної державної адміністрації та
постійно  діюча  комісія  районної  державної  адміністрації  з  питань  розгляду
звернень громадян вважають за необхідне:

1. Заступникам голови районної державної адміністрації: 
1.1. Тримати  під  постійним  контролем  стан  виконання  контрольних

документів  органів  влади  вищого  рівня,  інших  документів  у  підпорядкованих
структурних підрозділах  районної  державної  адміністрації  та  якість  підготовки
відповідей на них.

1.2. Попередити  начальників  управлінь,  відділів  та  інших  структурних
підрозділів районної державної адміністрації про персональну відповідальність за
якість  підготовки  інформацій  на  виконання  документів  органів  влади  вищого
рівня,  інших  контрольних  документів  та  недопущення  порушень  термінів
внутрішнього  контролю виконання  документів,  встановлених  регламентуючими
документами районної державної адміністрації.

1.3. Щотижня  на  нарадах  заслуховувати  звіти  керівників управлінь,
відділів  та  інших  структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації  з
питання про стан роботи з контрольними документами.

2.  Керівникам  управлінь,  відділів  та  інших  структурних  підрозділів
районної державної адміністрації:

2.1. Суворо  дотримуватися  внутрішніх  термінів  виконання контрольних
документів,  встановлених  регламентуючими  документами  районної  державної
адміністрації.

2.2. Встановити особистий контроль за своєчасною та якісною підготовкою
планів контролю на довгострокові документи. 

2.3. При  підготовці  відповідей  на  виконання  розпоряджень,  доручень
голови  обласної  державної  адміністрації  або  інших  внутрішніх  документів,
надавати обґрунтовані пропозиції щодо продовження терміну виконання завдань
чи зняття документів з контролю як таких, що виконані.

3. Сектору контролю апарату районної державної адміністрації:
3.1.  Посилити  контроль  за  своєчасним  виконанням  документів  органів

влади вищого рівня, а також інших контрольних документів. Про можливий зрив
їх  виконання  інформувати  заступників  голови  та  керівника  апарату  районної
державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

3.2. Постійно  надавати  структурним  підрозділам  районної  державної
адміністрації  методичну  допомогу  щодо  організації  роботи  з  контрольними
документами та порядку і правильності складання планів контролю за виконанням
довгострокових документів.

3.3. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії  Чугуївської  районної
державної адміністрації                   В.В. ЛОБОЙЧЕНКО
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