
Куп’янська районна державна адміністрація

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1
засідання колегії 

Куп'янської районної державної адміністрації 

ІI.  СЛУХАЛИ:  Про   підсумки   роботи   із   зверненнями   громадян,   які
надійшли до райдержадміністрації за 2017 рік — протокольний розгляд.

ВИРІШИЛИ: Проаналізувавши  та  обговоривши  підсумки  роботи  із
зверненнями громадян, колегія районної державної адміністрації відмічає, що
відповідно  до  вимог  чинного  законодавства,  районною  державною
адміністрацією,  її  структурними  підрозділами  в  2017  році  робота  із
зверненнями громадян забезпечувалася за всіма напрямками.

Районною  державною  адміністрацією,  її  структурними  підрозділами
продовжується  робота  щодо  вдосконалення  форм  і  методів  роботи  із
зверненнями громадян. Вживаються заходи щодо забезпечення цієї роботи, яка
є фактором суспільно-політичної стабільності в районі.

Діловодство  по  роботі  із  зверненнями  громадян  здійснюється  у
відповідності  з  Інструкцією  з  діловодства  за  зверненнями  громадян,
застосовується  Класифікатор  звернень  громадян  на  виконання  постанови
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 858. 

Проводиться аналітична робота  щодо вивчення  питань,  які  громадяни
порушують  у  своїх   зверненнях  до  органів  виконавчої  влади  і  місцевого
самоврядування та причин, що їх породжують, та ті,  що надійшли з органів
влади вищого рівня. Постійно вживаються організаційно-технічні заходи щодо
проведення  особистих  та  виїзних  прийомів  громадян  керівництвом
райдержадміністрації. 

За  звітний  період  до  Куп’янської  райдержадміністрації  надійшло  та
зареєстровано  707  звернень  громадян.  В  порівнянні  з  2016  роком  загальна
кількість  звернень  збільшилася  (154  %).  В  більшій  кількості  звернень,  які
зареєстровані  за  звітний  період,  порушувалися  питання  соціального  захисту
(54,7 %), питання комунального господарства (10,9 %), екології та природних
ресурсів  (9,9  %),  питання  аграрної  політики  і  земельних  відносин
(9,48 %), транспорту і зв'язку (3,39 %), житлової політики (2,69 %). В меншій
кількості в звітному періоді порушувалися питання освіти, культури, охорони
здоров'я,  забезпечення  дотримання  законності  та  охорони  правопорядку,
реалізації прав і свобод громадян, праці і заробітної плати та інше. Здебільшого
зверталися громадяни для отримання матеріальної допомоги, також громадян
хвилювало нарахування оплати за спожитий природний газ,  електроенергію  та
послуги теплопостачання, установлення газових лічильників, відновлення газо-
та  електропостачання,  питання  отримання  земельних  ділянок  у  приватну
власність та інше. 

За результатами розгляду протягом звітного періоду вирішено позитивно 
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192 звернення, дано роз'яснення на 430 звернення, 67 звернень відправлено за
належністю,  відмовлено  у  задоволенні  —  2,  станом  на  01.01.2018  року
залишалося на контролі 16 звернень.

Особлива   увага   в   районній   державній   адміністрації   приділяється
вирішенню проблем,  з  якими звертаються ветерани війни та  праці,  інваліди,
громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні
сім'ї,  одинокі  матері,  інші громадяни,  які  потребують соціального захисту та
підтримки.

В  2017  році  надано  матеріальну  допомогу  231  заявнику  -  мешканцям
Куп'янського району, які опинилися в скрутному становищі на суму 245500 грн.,
в тому числі мешканцям району - 35 особам, які брали безпосередню участь в
антитерористичній  операції,  і  3  сім'ям  загиблих  учасників  АТО  на  суму
85000 грн.

Особисті,  в  тому  числі  виїзні,  прийоми  громадян  керівництвом
райдержадміністрації  проводилися  відповідно  до  графіку,  затвердженого
розпорядженням голови райдержадміністрації від  06 травня 2015 року № 139,
та окремо затверджених графіків виїзних прийомів на 2017 рік, у разі потреби
громадяни приймалися в інші дні. 

Протягом 2017 року, відповідно до графіка, головою райдержадміністрації
проведено 45 особистих прийомів громадян,  в тому числі 23 виїзних прийомів
у населених пунктах району. Під час проведення особистих прийомів громадян
головою  райдержадміністрації  звернулися  89 громадян,  на порушені  питання
надані  роз’яснення,  або питання залишені  на контролі  для більш детального
розгляду та вирішення в межах чинного законодавства.

Заступниками  голови  райдержадміністрації  проведено  83  особистих
прийомів громадян, з них 38 виїзних. Звернулися 106 громадян, на звернення
громадянам надані роз’яснення, всі питання прийняті до відома для керівництва
в роботі. 

На  виконання  пункту  3  Указу  Президента  України  від  07  лютого
2008 року № 109 “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. Засідання
постійно діючої комісії  з  питань розгляду звернень громадян проводилися за
встановленим графіком. Всього у звітному періоді проведено 12 засідань. На
виконання  розпорядження  голови  облдержадміністрації  від  02  березня
2009 року № 101 щодо проведення виїзних засідань постійно діючої комісії з
питань розгляду звернень громадян, в 2017 році дані засідання не відбулися в
зв'язку  з  відсутністю необхідності,  але  це  питання  перебуває  на  постійному
контролі.  На  засіданнях  комісії  заслуховувалися  звернення,  які  потребують
більш детального розгляду та пошуку шляхів їх позитивного вирішення.

15 лютого та 19 липня 2017 року проведені  засідання колегії  районної
державної адміністрації, на яких розглядалися питання “Про підсумки роботи із
зверненнями громадян, які надійшли  до  райдержадміністрації  за  2016 рік”  та
“Про  стан  роботи  із  зверненнями  громадян,  які  надійшли  до
райдержадміністрації  протягом  І  півріччя  2017  року”.   На  засідання
запрошувалися   члени   колегії,   керівні   працівники   та   спеціалісти   апарату,
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структурних підрозділів райдержадміністрації, сільські голови. За результатами
засідань  колегії  були  видані  та  доведені  до  всіх  структурних  підрозділів
районної державної адміністрації  і  органів  місцевого  самоврядування  району
розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації  від  16  лютого
2017 року № 93 та від 21 липня 2017 року № 427. 

З  метою  удосконалення  роботи  із  зверненнями  громадян  в  районній
державній  адміністрації  проводилися  семінари-навчання  для  працівників
апарату  та  керівників  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації,  а  також  семінари-навчання  для  працівників  сільських  рад. У
квітні    2017   року проведено семінар-навчання для державних службовців
райдержадміністрації,  у  вересні  —  семінар-навчання  для  сільських  голів  та
секретарів сільських рад.

Крім  того,  стан  роботи  із  зверненнями  громадян  аналізується  на
апаратних  нарадах  у  голови  райдержадміністрації.  В  звітному  періоді  на
апаратній  нараді  15  травня  2017  року  розглядалося  питання  “Про  стан
організації  роботи  із  зверненнями  громадян  в  райдержадміністрації  за
підсумками І  кварталу 2017 року”,  на апаратній нараді  09 жовтня 2017 року
розглядалося  питання  “Про  підсумки  роботи  із  зверненнями  громадян,  які
надійшли до райдержадміністрації за 9 місяців 2017 року”.

Протягом звітного періоду згідно з затвердженими графіками здійснено
перевірку  щодо  організації  роботи  із  зверненнями  громадян  у  структурних
підрозділах райдержадміністрації  — управлінні  праці  та  соціального захисту
населення,  управлінні  агропромислового  розвитку,  фінансовому  управлінні,
відділі культури та туризму, а також у районному центрі соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді. За звітний період здійснено також перевірку  виконкомів
Гусинської, Кислівської та Кругляківської сільських рад щодо стану виконання
делегованих повноважень органів виконавчої влади, зокрема стану організації
роботи із зверненнями громадян. Під час перевірки надана методична допомога
з питань діловодства, організації контролю за розглядом та вирішенням питань,
поставлених у зверненнях громадян. 

Матеріали  перевірок  доводилися  до  відома  керівників  органів,  які
перевірялися, з пропозиціями щодо усунення виявлених недоліків. Установлено
зворотній зв'язок, керівники доповідали голові райдержадміністрації про заходи
щодо поліпшення роботи із зверненнями громадян.

За  звітний  період  інформація  про  роботу  районної  державної
адміністрації  із  зверненнями громадян оприлюднювалася на  офіційному веб-
сайті за посиланням: http://kuprda.gov.ua/ та в засобах масової інформації, а саме
в  місцевій  газеті  “Вісник  Куп'янщини”  щоквартально.  Також  в  цій  газеті
щомісяця публікувалася інформація про графік особистого, в тому числі виїзних
прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації.

Протягом  звітного  періоду  в  райдержадміністрації  вживалися  заходи  з
безумовного виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109
щодо  недопущення  надання  неоднозначних,  необґрунтованих  відповідей,  із
порушенням  установлених  законодавством  термінів,  безпідставної  передачі
розгляду звернень іншим органам. За звітний період порушень терміну розгляду
звернень громадян в районній державній адміністрації не допущено.

Створено умови для участі заявників у перевірці поданих ними звернень,
можливості знайомитися з матеріалами перевірок.

http://kuprda.gov.ua/
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В райдержадміністрації  запроваджено  проведення  щомісячного  аналізу
роботи із зверненнями громадян за Класифікатором у порівнянні з відповідним
періодом минулого року та узагальнення причин заяв і скарг громадян, окремих
проблем,  які  порушуються  у  зверненнях.  Щотижня  проводиться  аналіз
особистих прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації
та  надається  до  відділу  роботи  зі  зверненнями  громадян  апарату  обласної
державної адміністрації.

Відповідно  до  вимог  чинного  законодавства,  робота  із  зверненнями
громадян в райдержадміністрації проводиться на належному рівні і перебуває
під особистим контролем голови райдержадміністрації.

Враховуючи  актуальність  роботи  із  зверненнями  громадян,  колегія
районної державної адміністрації вважає за необхідне рекомендувати:

1.  Заступникам голови  районної  державної  адміністрації,  керівникам
структурних підрозділів районної державної адміністрації:

1.1. Продовжити роботу щодо удосконалення взаємодії органів виконавчої
влади  та  органів місцевого самоврядування з метою оперативного і всебічного
вирішення в межах повноважень питань, з якими звертаються громадяни, у т.ч.
на особистому прийомі.

1.2.  Звернути  особливу  увагу  на  вирішення  питань,  порушених  у
зверненнях, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни,
які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  учасники  АТО,
багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального
захисту та підтримки.

Установити особистий контроль за ходом розгляду звернень громадян в
підвідомчих структурних підрозділах,  недопущенням надання неоднозначних,
необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, додержанням
вимог чинного законодавства при їх розгляді.

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
2.1.  Постійно  вживати  заходів  щодо  забезпечення  дотримання  вимог

Інструкції з діловодства із зверненнями громадян в органах державної влади і
місцевого  самоврядування,  об'єднаннях  громадян,  на  підприємствах,  в
установах,  організаціях  незалежно  від  форм  власності,  у  засобах  масової
інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня
1997  року  №  348,  а  також  застосування  Класифікатора  звернень  громадян,
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  24  вересня
2008 року № 858.

2.2. Підвищити рівень аналітичної роботи з метою своєчасного виявлення
гострих  проблем,  що  породжують  звернення  і  потребують  негайного
вирішення.
2.3.  Забезпечити  інформування  населення  району  щодо  графіків  особистого
прийому  громадян  керівництвом  районної  державної  адміністрації  та  в
структурних  підрозділах  районної  державної  адміністрації,  змісту  Закону
України  “Про  звернення  громадян”  шляхом   розміщення   на   інформаційних
стендах.

3.  Запропонувати   органам   місцевого   самоврядування   району   вжити
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аналогічних заходів.

4.  Загальному  відділу  апарату  районної  державної  адміністрації
(Смоляк Ю.В.): 

4.1.  Тримати  на  постійному  контролі  забезпечення  інформування
населення району щодо роботи із зверненнями громадян шляхом щомісячного
висвітлення  у  засобах  масової  інформації  графіків  особистих  прийомів
громадян  керівництвом  районної  державної  адміністрації  та  щоквартального
опублікування на сторінках міськрайонної газети “Вісник Купянщини” аналізу
роботи районної державної адміністрації із зверненнями громадян.

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

(прийнято одноголосно)

Голова районної державної 
адміністрації, голова колегії           М.Ситник

Кубрак

Смоляк


