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Упродовж І кварталу 2019 року робота зі зверненнями громадян в 
райдержадміністрації проводилась відповідно до вимог Конституції України, 
Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від        
07 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» та інших нормативно-
правових актів. Проведена системна робота щодо розгляду звернень громадян 
та вирішення порушених у зверненнях питань. 

Розпорядженням голови райдержадміністрації затверджені графіки 
особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової 
допомоги та особистих, спільних, виїзних прийомів громадян, проведення 
телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» керівних працівників 
райдержадміністрації на 2019 рік. Графіки розміщені на інформаційних стендах 
райдержадміністрації, на сторінці райдержадміністрації в соціальній мережі 
Fecebook та офіційному веб-сайті Бахмутської райдержадміністрації. Також на 
сторінці райдержадміністрації в соціальній мережі Fecebook та на офіційному   
веб-сайті Бахмутської райдержадміністрації публікувались оголошення про 
проведення «Прямої лінії» та виїзних прийомів за місцем мешкання громадян 
керівництвом райдержадміністрації з населенням району, виїзний прийом 
громадян в.о. директора департаменту агропромислового комплексу та 
розвитку сільських територій Донецької облдержадміністрації Дзигіма О.В. 

Крім того, затверджено план роботи комісії райдержадміністрації з питань 
розгляду звернень громадян, графіки проведення «Днів контролю» та перевірок 
додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах 
райдержадміністрації, на підприємствах, в установах та організаціях, що 
входять до сфери управління райдержадміністрації, на підприємствах, в 
установах та організаціях, що надають послуги населенню, незалежно від форм 
власності, в органах місцевого самоврядування делегованих повноважень 
органів виконавчої влади. 

У І кварталі 2019 року керівництвом райдержадміністрації проведено        
16 особистих прийомів (у т.ч. 3 спільних), 12 виїзних прийомів громадян за 
місцем їх мешкання,  7 «Прямих ліній» та 3 особистих прийомів осіб, які 
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потребували безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать 
до компетенції райдержадміністрації. Особисті прийоми громадян проводились 
в райдержадміністрації згідно з затвердженим графіком. В приймальні 
громадян райдержадміністрації щоденно функціонує «Телефон довіри».  

З початку 2019 року райдержадміністрацією проведено 3 засідання комісії 
з питань розгляду звернень громадян та 3 «Дні контролю» результатів розгляду 
звернень. 

Проведено вивчення стану роботи зі зверненнями громадян                           
у 2 структурних підрозділах райдержадміністрації та організаціях, що входять 
до сфери управління райдержадміністрації, 2 міських радах, 2 сільських радах, 
на 1 підприємстві, що надає послуги населенню. Крім того, головою 
райдержадміністрації заслухані звіти 8 керівників з питань виконання Указу та 
підсумків роботи зі зверненнями громадян за 2018 рік. 

У І кварталі 2019 року від мешканців Бахмутського району до 
райдержадміністрації та через органи влади вищого рівня надійшло                   
108 звернень, з них безпосередньо до райдержадміністрації – 79 звернень.  

У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року загальна кількість 
звернень громадян, що надійшла до райдержадміністрації збільшилась 
приблизно на 69%.  

Райдержадміністрацією постійно аналізуються та узагальнюються 
питання, що порушуються у колективних зверненнях громадян. В цьому 
кварталі вони стосувалися соціальної політики та соціального захисту 
населення, житлової політики, комунального господарства та охорони здоров’я. 

У зверненнях було порушено 130 різноманітних питань.  
Аналіз заяв та скарг свідчить, що місцеві органи самоврядування не 

завжди в повній мірі використовують надані їм повноваження для 
невідкладного та дієвого вирішення питань, що належать до їх компетенції, і     
з якими громадяни звертаються до райдержадміністрації та органів влади 
вищого рівня. 

За категорією заявників серед авторів звернень, які вказали свій 
соціальний статус, до керівництва райдержадміністрації переважають  
звернення від пенсіонерів.  

У І кварталі 2019 року питання соціального захисту, житлової політики, 
комунального господарства, охорони здоров’я для жителів Бахмутського 
району були найбільш актуальними.  

До важливих питань, з якими зверталися громадяни до 
райдержадміністрації є питання:  

 соціального захисту (надання матеріальної, гуманітарної допомоги, 
отримання соціальних виплат і субсидій) – 36 звернень, що складає 28 % від 
загальної кількості питань; 

 житлової політики – 24 звернення, що складає 18% від загальної 
кількості питань;  

 комунального господарства – 20 звернень, що складає 15% від загальної 
кількості питань.  
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 соціального захисту (надання матеріальної, гуманітарної допомоги, 
отримання соціальних виплат і субсидій) – 7 звернень, що складає 15 % від 
загальної кількості питань; 

 охорони здоров’я  – 14 звернень, що складає 11 % від загальної кількості 
питань; 

Рівень виконавської дисципліни склав 100 %. Всі звернення розглянуто 
виконавцями в терміни, визначені чинним законодавством. 

За втручанням керівництва райдержадміністрації по 14% звернень 
порушені питання вирішені позитивно, по 78% звернень надано роз'яснення,                  
4 звернення знаходяться в стадії розгляду, 4 звернення не містили даних, 
необхідних для прийняття обґрунтованого рішення та повернуто громадянам з 
відповідними роз’ясненнями.  

За І квартал поточного року керівництвом райдержадміністрації 
розглянуто 357 звернень, що надійшли до державної установи «Урядова гаряча 
лінія», за якими були надані доручення щодо вирішення порушених питань.  

Підводячи підсумки, можна відзначити значне збільшення загальної 
кількості звернень громадян у порівнянні з І кварталом минулого року.  

З метою вирішення проблем, які турбують жителів району, проводиться 
моніторинг повторних та колективних звернень громадян, а також причин, що 
їх породжують. 

Звернення громадян забезпечують постійний зв’язок між державою та її 
громадянином, надають можливість через проблеми окремого заявника бачити 
проблему суспільства в цілому. Тому робота зі зверненнями громадян у 
райдержадміністрації буде й надалі пріоритетною в повсякденній діяльності. 
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