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Робота Бахмутської райдержадміністрації щодо розгляду звернень 
громадян протягом звітного періоду проводилася згідно з вимогами 
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», 
постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 898 «Про взаємодію 
органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України  та 
державної установи «Урядовий контактний центр» та інших нормативно-
правових актів. Проведена системна робота щодо розгляду звернень громадян 
та вирішення порушених у зверненнях питань. 

Підсумки роботи зі зверненнями громадян за 6 місяців 2019 року 

розглянуто на засіданні колегії райдержадміністрації 30 липня 2019 року, за 

результатами розгляду прийнято розпорядження голови райдержадміністрації 

від 30 липня 2019 року № 302 «Про додержання законодавства з питань 

розгляду звернень громадян в райдержадміністрації за І півріччя 2019 року», 

яке направлено на виконання. 

За 9 місяців 2019 року керівництвом райдержадміністрації проведено               
37 особистих прийомів, 43 виїзних прийомів громадян за місцем їх мешкання,     
7 «Гарячих ліній» та 6 особистих прийомів осіб, які потребували безоплатної 
первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції 
райдержадміністрації. Особисті прийоми громадян проводились                                
в райдержадміністрації згідно з затвердженим графіком. У приймальні 
громадян райдержадміністрації щоденно функціонує «Телефон довіри».  

З початку 2019 року райдержадміністрацією проведено 9 засідань комісії з 
питань розгляду звернень громадян та 9 «Днів контролю» результатів розгляду 
звернень. 

Проведено вивчення стану роботи зі зверненнями громадян в                        
7 структурних підрозділах райдержадміністрації та організаціях, що входять до 
сфери управління райдержадміністрації, 2 міських радах, 7 сільських радах,     
2 селищних радах та на 5 підприємствах, організаціях, що надають послуги 
населенню, незалежно від форми власності.  
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За 9 місяців поточного року від мешканців Бахмутського району до 
райдержадміністрації та через органи влади вищого рівня надійшло                      
649 звернень, з них безпосередньо до райдержадміністрації – 166 звернень.  

Протягом 9 місяців поточного року надходження колективних звернень 
склало 37 звернень, або 6 % від загальної кількості, повторних звернень не 
надходило. 

 Від найменш соціально захищених категорій громадян надійшло                   
169 звернень, або 26 % від загальної кількості.  

 У зверненнях було порушено 669 різноманітних питань. 
Тематична структура порушених у зверненнях питань дещо змінилася. 

За характеристикою питань домінують питання соціальної сфери,  

житлово-комунального господарства (благоустрій, ремонт та експлуатація 

житлового фонду, водопостачання), житлової політики та охорони здоров’я.  

На першому місці знаходяться питання соціальної сфери, які склали -           

274 або 42%. Більша частина цих звернень стосується надання субсидії на 

житлово-комунальні послуги та надання  матеріальної допомоги. 

На друге місце за 9 місяців 2019 року перемістилися питання житлово-

комунального господарства, які склали - 130 або 20%  та постійно знаходяться в 

центрі уваги керівників району. Вирішення проблем, практично, залежить від 

фінансування програм усіх рівнів, сплати житлово-комунальних послуг 

населенням у повному обсязі. 

Скарги щодо зростання тарифів змушують замислюватися над питаннями 

енергозбереження. 

Рейтинговий аналіз тематики звернень засвідчує, що в 2019 році в районі 

зберігалися позитивні тенденції в транспортній сфері. Кількість питань щодо  

пільгового перевезення громадян не збільшилась та становить 20 звернень. 

Зменшення обумовлено прийняттям Порядку проведення розрахунків 

компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремих категорій громадян, 

жителів району у міському електро- та автомобільному транспорті загального 

користування, за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

На урядову гарячу лінію звернулося 825 громадян. Заявники найчастіше 

зверталися з питань соціального захисту населення.  Це – несвоєчасне 

надходження коштів з державного бюджету на соціальні виплати, затримка 

розгляду документів для призначення субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг. 

Нажаль, усі порушені питання неможливо вирішити позитивно через 

обмеженість фінансування, особливо ті, що стосуються капітального та 

поточного ремонту житла, благоустрою тощо. Разом з тим, ці питання 

залишено на контролі і вони будуть враховані при складанні Програми 

соціального і економічного розвитку району на наступний рік.  

По більшості звернень громадян заявникам були надані необхідні 

роз’яснення з питань чинного законодавства, заходів, спрямованих на 
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вирішення проблем громадян, що свідчить про необхідність підвищення 

інформованості населення. 

Фахівцями відділу юридичного забезпечення діяльності та взаємодії з 

правоохоронними органами райдержадміністрації прийнято 6 осіб під час 

безоплатної первинної правової допомоги. За «телефоном  довіри» громадяни 

отримують консультаційну допомогу. 

У подальшому для удосконалення розгляду звернень громадян та 

вирішення порушених у них питань зусилля Бахмутської райдержадміністрації 

будуть сконцентровані на зворотньому зв’язку з населенням, посиленні 

персональної відповідальності керівників структурних підрозділів Бахмутської 

райдержадміністрації, підприємств, що надають послуги населенню, установ і 

закладів району, належній організації роботи зі зверненнями громадян. 
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