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АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА 

про організацію роботи зі зверненнями громадян 

в райдержадміністрації  у І кварталі  2019 року 

 

За І квартал 2019 року до райдержадміністрації надійшло  77  звернень, 

що на 34 одиниці менше  ніж за відповідний  період 2018 

року(111  звернень). У структурі звернень, що надійшли  до  районної 

державної адміністрації  загалом домінують заяви. 

Найбільш актуальні  питання, що  відображаються  у зверненнях 

громадян, за звітний  період це питання : 

-  соціального захисту– 54 одиниця, або 70,13%  від загальної кількості 

(за звітний  період 2018 року – 81 одиниця, або  72,97%); 

-  аграрна політика  та земельні відносини – 4 одиниці(5,19%)(за 

звітний період 2018 року-також 4 одиниці, або 3,6 %); 

-  праця і заробітна плата –4 одиниці(5,19%) (за звітний період 2018 

року – 4 одиниці(3,6%); 

- діяльність об’єднань громадян , релігії та міжконфесійних відносин – 

3 одиниці(3.9 %)(за звітний період 2018 року -  не було жодного); 

- обороноздатність , суверенітету , міждержавних та міжнаціональних 

відносин – 3 одиниці(3,9 %)(за звітний період 2018 року – не було жодного). 

 

Найчастіше  у зверненнях піднімалися питання  соціального захисту. 

Зокрема щодо спрощеного порядку призначення та надання населенню 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого палива,  а також 

виділення  матеріальної допомоги на  лікування, та  інше. 

За звітний  період позитивно  вирішено 32 питання порушені 

громадянами (41,56%), надано  роз’яснення  на 35 питань (45,45%) 10 

звернень (12,99%) - знаходяться  на контролі. 

Протягом І кварталу 2019 року до райдержадміністрації надійшло 5 

колективних звернень або 6,49 % від  усіх звернень. 

Колективні звернення надійшли  від  мешканців  району  з питань: 

 -   Про приведення у відповідність списків про виділення землі; 

 -  Щодо відновлення залізничного переїзду до земельних ділянок; 

 - Питання щодо не виплати заробітної плати ; 

 -Про недопущення зміни класного керівника в учнів 1-А класу СЗШ №2 

с.Городківка; 

-Щодо неправомірних дій директора Будинку школярів Герасимчук О.В. 



За звітний період 8 надійшло  від соціально незахищених 

верств  населення, тобто  від багатодітних сімей, інвалідів, пенсіонерів, 

учасників  війни  (за відповідний  період 2018 року –  також 8 ). 

Протягом першого кварталу 2019 року до районної державної 

адміністрації  звернулося 109 громадян, ( у І кварталі 2018 року -  175 

громадян).   

На особистому прийомі керівництва районної державної 

адміністрації  прийнято 38 звернень. 

39 звернень надійшло  від вищестоящих органів  влади. 

Протягом І кварталу 2019 року проведено 3 засідання  постійно діючих 

комісій з питань розгляду звернень громадян. Питання, які виносилися  на 

розгляд комісії, стосувались  соціального захисту населення, зокрема надання 

матеріальної допомоги  на лікування  та  вирішення  соціально – побутових 

питань громадянам, які брали участь в ООС, а також  іншим категоріям 

громадян у невідкладних випадках. Всього за цей період громадянам надано 

матеріальної допомоги на загальну суму  28 600 грн. 

    

Райдержадміністрацією  вживаються  відповідні  заходи  щодо  висвітленння 

на офіційному веб – сайті райдержадміністрації  відомостей  про  організацію 

роботи  із зверненнями  громадян  та вирішення  порушених  у них  питань. 

Питання  роботи  із  зверненнями  громадян, організації  їх особистого 

прийому знаходиться під постійним контролем керівництва 

райдержадміністрації. 

 

 

 

Провідний спеціаліст відділу правового  

забезпечення  апарату  

райдержадміністрації                                                                А.ГУЙВАН 

 
 

 

 

 

 

 
 


