
Звіт про роботу із зверненнями громадян, 
які надійшли до Куп'янської районної державної адміністрації

 за 2017 рік

На  виконання  Закону  України  “Про  звернення  громадян”  та  Указу
Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи
щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування  конституційного  права  на
звернення до органів державної  влади та органів місцевого самоврядування”
протягом  2017  року  в  Куп'янській  районній  державній  адміністрації  та  її
структурних підрозділах постійно проводилася організаційно-технічна робота із
зверненнями  громадян,  здійснювалися  аналіз  та  узагальнення  причин  заяв  і
скарг громадян, окремих проблем, які порушуються у зверненнях. 

За  цей  період  до  Куп’янській  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. 

У 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. Порушень терміну розгляду звернень громадян в районній державній
адміністрації не допущено.

Особлива увага 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 заявникам -  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  06.05.2015  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. 

З метою висвітлення діяльності райдержадміністрації щомісяця  готується
та розміщується в газеті “Вісник Куп'янщини” інформація щодо запланованих
особистих та виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації. 

На  офіційному  веб-сайті  районної  державної  адміністрації
оприлюднюються:  порядок  роботи  із  зверненнями  громадян  в  районній
державній адміністрації, графіки особистих та виїзних прийомів керівництвом
районної державної адміністрації, щоквартально розміщується інформація про
роботу із зверненнями громадян.

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.

                                              


