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Облдержадміністрації

ОСОБИСТА

ДОПОВІДЬ

голови Деражнянської райдержадміністрації по виконанню пункту 2
Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008-р “Про
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування”
станом на 30.09.2016 року.
Протягом звітного періоду (станом на 30.09.2016 рік) місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування Деражнянського району
працювали над удосконаленням роботи із зверненнями громадян щодо вимог
Закону України “Про звернення громадян”, 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”. Здійснено відповідні
заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на
звернення, подальшого поліпшення та всебічного розгляду питань, які
порушуються громадянами перед місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування.
Турбота про людей, вирішення їх проблем, забезпечення якісними
умовами життя, реалізація економічного розвитку територій - все це
стратегічні завдання, які ставлять перед районною владою Президент України
Петро Порошенко та голова обласної адміністрації Олександр Корнійчук.
Станом на 30.09.2016 року до органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування району надійшло 595 звернень (2015 рік – 385, збільшення на
210 звернення, в зв’язку із питаннями матеріальної допомоги на лікування та
інших невідкладних питань соціально незахищених верств населення.
За звітний період до райдержадміністрації із заявами, скаргами та
пропозиціями, з урахуванням колективних звернень, звернулося 1001 осіб (в
2015 році - 817, що на 184 осіб більше з аналогічним періодом минулого року),
які порушили 621 питань (в 2015 році – 390, що на 231 питання більше з
аналогічним періодом минулого року).
Зареєстровано 19 колективних звернень, що становить 3,2 % від загальної
кількості звернень (у 2015 році – 22 колективних звернення, або 5,7 %
відповідно). Всі звернення уважно розглянуто та прийнято рішення відповідно
до чинного законодавства.
Слід відзначити, що кількість колективних звернень, які надійшли в

райдержадміністрацію збільшилась майже вдвічі, порівняно з минулим роком.
Найбільш питому вагу в загальній кількості звернень, які надійшли на
розгляд до райдержадміністрації, становлять звернення від жителів міста
Деражні – 45,4 %; Вовковинецької селищної ради — 10,6 %; Маниковецької
сільської ради — 7%; Богдановецької сільської ради — 3,5% та інші.
У порівнянні з попереднім роком у сільських радах спостерігається
збільшення кількості звернень до райдержадміністрації, за винятком
Зяньковецької (+4), Радовецької (+ 3), Коричинецької (+ 2), Новосілецької (+
1) сільських рад.
Станом на 30 вересня 2016 року головою райдержадміністрації та його
заступниками проведено 35 особистих прийомів (що на 15 прийомів більше з
аналогічним періодом минулого року). На якому побувало 56 особи (або на 12
осіб більше з аналогічним періодом минулого року).
Незалежно від місця проживання, голова районної державної
адміністрації Олег Веселовський проводить чимало зустрічей та нарад, виїзних
прийомів громадян. Адже саме прийом громадян забезпечує краще вивчення
проблем та потреб громади.
Так, протягом року проведено 26 виїзних прийомів (стільки ж виїзних
прийомів як в аналогічному періоді минулого року) - прийнято 101 особу за
місцем їх проживання.
Проведення особистих, виїзних прийомів голови та заступників
райдержадміністрації здійснюються відповідно затверджених графіків. Дана
інформація розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, а
також в районній газеті “Вісник Деражнянщини”.
Керівництвом райдержадміністрації приділяється увага зверненню громадян
щодо ремонту доріг комунальної та державної власності. Такі звернення
надійшли від селища Вовковинці, селища Лозового, сіл Богданівні, Галузинці,
Яблунівка, Яськівці, Новосілка тощо.
За рахунок коштів місцевого бюджету на 2016 рік заплановано виконати
ремонти вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району на
суму 2794,6 тис.грн., з них 1380,0 тис.грн. – капітальних та 1414,6 тис.грн.
поточних ремонтів.
На 01.07.2016 року виконано:
- капітальний ремонт пров. Пушкіна, м.Деражня та вул. Садова,
с. Новосілка на суму 318,2 тис.грн. та розпочато ремонт вул. Шевченка на
м.Деражня.
- поточний ремонт в м.Деражня, смт.Вовковинці, с.Волоське, Гута,
Загінці, Згарок, Коричинці, Теперівка та Шарки на суму 641,7 тис.грн.
За кошти міської ради в червні поточного року виконано капітальний
ремонт покрівель багатоквартирних будинків Заводська, 10 та Л.Українки на
суму 137 тис.грн.
До керівництва районної влади з проханням надання матеріальної
допомоги звернулось 191 сім'я. Звернення заявників задовільнено повністю.
Інші заявники перебувають на обліку в управлінні соціального захисту
населення райдержадміністрації, при поступленні коштів з районного бюджету
буде розглядатись питання надання матеріальної допомоги.
У звітному періоді 2016 року санаторно-курортними путівками

забезпечено 7 інвалідів та ветеранів війни ( у 2015 році – 7 інвалідів та
ветеранів війни). Виплачено компенсацію за невикористані путівки 5 особам у
сумі 1400,00 грн. (у 2015 році – 6 особам у сумі 1980,00 грн., у тому числі 2
інвалідам війни на суму 720,0 гривень).
Спецавтотранспортом забезпечено 19 інвалідів на суму 251894,00 грн.
(у 2015 році - 12 інвалідів на суму 67736,64 грн.), у тому числі 2 інвалідам
війни на суму 700,00 грн. (у 2015 році - 4 інвалідам війни на суму 1440,00 грн.)
У зверненнях громадян, що надійшли до місцевих органів виконавчої
влади району протягом 2016 року, порушено 621 питань різної тематики.
Найбільш актуальними питаннями, що порушують громадяни у своїх
зверненнях, є cоціальні питання – 57%, на другому місці – сільського
господарства та землекористування – 20 %, питання житлово – комунального
господарства на третьому місці – 16%, на четвертому місці – питання
транспорту та зв’язку – 5 %, та інші.
Протягом 2016 року до місцевих органів виконавчої влади надійшло 71
звернення від найменш соціально захищених категорій громадян, у тому числі
від:
- інвалідів, пенсіонерів, ветеранів праці – 15 звернень;
- інвалідів війни та учасників бойових дій – 10 звернень;
- членів багатодітних сімей та одиноких матерів – 46 .
З метою надання незахищеним верствам населення безкоштовної
консультативної правової допомоги в районі працює громадська приймальня,
основним завданням якої є участь у правовій освіті та правовому вихованні
громадян, сприяння у вирішенні їх правових проблем. В 2016 році надано
безкоштовну правову допомогу 53 громадянам.
Відповідно до вимог Указу Президента України від 7 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” з метою безумовного виконання його в
районі забезпечено створення та функціонування “гарячої” телефонної лінії
“Запитай у влади”, графіки роботи якої затверджуються щоквартально.
“Гаряча” телефонна лінія “Запитай у влади” працює щосереди з 11 до 12 год.
У поточному році звернулося 27 осіб.
Затверджено порядок розгляду письмових звернень громадян,
організацію та проведення особистого прийому громадян,
проведення
особистих
виїзних прийомів громадян, проведення прямих “гарячих”
телефонних ліній “Запитай у влади” керівництвом райдержадміністрації.
В райдержадміністрації працює постійно-діюча комісія з питань розгляду
звернень громадян під головуванням голови адміністрації О.Веселовського та
членів комісії із складу представників органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування,
правоохоронних органів. Засідання якої
проводяться
щомісяця. Протягом року проведено 9 засідань комісії.
Затверджено річні графіки перевірок додержання законодавства
про
звернення громадян у виконкомах місцевих рад, у структурних підрозділах
райдержадміністрації
запроваджено періодичне звітування керівників
структурних підрозділів з питань роботи із зверненнями громадян.
На офіційному веб-сайті райдержадміністрації створено окрему
сторінку, присвячену прийому громадян. Щоквартально на офіційному веб-

сайті оприлюднюються відомості про роботу із зверненнями громадян;
Питання щодо виконання Указу Президента від 7 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”
розглянуто на засіданні колегії
райдержадміністрації в квітні місяці 2016 року, після чого було прийнято
розпорядження голови райдержадміністрації від 01.04.2016 року №136/2016-р.
«Про підсумки роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з розгляду звернень громадян у 2015 році та завдання щодо
підвищення її ефективності у 2016 році».
Районне керівництво працює і надалі працюватиме на покращення життя
людей – адже це найперший обов’язок влади. Варто зазначити, що виконуючи
свої обіцянки, влада конкретними справами доводить, що вона працює на
людей і для людей.
Голова адміністрації

О.Веселовський

