
Узагальнені матеріали про розгляд звернень ,що  надійшли до Хотінської
селищної ради Сумського району

 за І півріччя  2019 року.

          Виконавчий  комітет  Хотінської  селищної  ради  у  своїй  роботі   із
зверненнями громадян  керується  Указом 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»,  постановою Кабінету Міністрів
України  від  14.04.2008  №348   а  також  розпорядчими  документами  голів
районної державної адміністрації та обласної державної адміністрації.
         Прийнято відповідне рішення виконкому селищної ради  від   29.01.2019
року № 03 «Про стан роботи по виконанню законодавчих актів України щодо
реалізації конституційних прав громадян на звернення на території ради» про
забезпечення  відкритості  процесу  роботи  із  зверненнями  громадян,  а  саме
систематично  оприлюднювати  в  засобах  масової  інформації,  на  офіційних
сайтах  узагальнені  матеріали  про  роботу  зі  зверненнями  громадян,  графіки
особистого  прийому,  номери  телефонів  «гарячої  лінії»  та   роз’яснення  з
найбільш актуальних питань.  

Для проведення особистого прийому громадян у селищній раді створені
всі необхідні умови. 
  Графіки прийому громадян керівництвом  Сумської ОДА,  Сумської РДА,
голови  селищної  ради,  секретаря   селищної  ради,  заступника   селищного
голови,  начальника   загального  відділу  та  спеціалістами  селищної  ради
розміщені   на  інформаційному  стенді  в  приміщенні  селищної  ради  та
доводяться до відома населення через місцеву газету «Хотінський  вісник».
 Контроль  за  роботою  зі  зверненнями  громадян  у  виконкомі  Хотінської
селищної ради здійснює начальник загального відділу.  Ведуться   журнали
особистого прийому. 
      Всі  звернення  громадян,  що надходять  до  виконкому  селищної  ради,
приймаються і реєструються у журналі у день їх надходжень.  Їх реєстрація і
попердній розгляд покладається на начальника загального відділу.   Контроль за
своєчасним  вирішенням  пропозицій,  заяв,  скарг  громадян  покладається  на
начальника загального відділу.
   Відповіді на пропозиції, заяви, скарги   громадян дають голова ,заступник та
секретар в усній чи письмовій формі. 
     Пропозиції  ,  заяви,  скарги  громадян  та  документи  пов’язані  з   їх
вирішенням, а також  документи з особистого прийому  громадян формуються
у  справи  відповідно  до  затвердженої номенклатури  справ  у  виконкомі.  При
організації  спілкування  з  громадянами  спеціалісти  селищної  ради  завжди
дотримуються принципу відкритості та доступності влади людям.



          З метою попередження надходжень, заяв, скарг громадян виконкомом
селищної  ради проводяться зустрічі  з  громадянами в  приміщеннях селищної
ради, оформлений інформаційний стенд .
     Письмові  звернення громадян розглядаються в установлені  строки.  При
неможливості  вирішити  питання  в  установлені  строки,  звернення  громадян
залишається на контролі, про  що повідомляється заявнику.
У 1 півріччі   2019 року до Хотінської  селищної  ради надійшло 59 звернень
громадян,  при  цьому   звернулося  59  громадян,  якими  порушено  до  20  ти
різноманітних  питань.  Через  органи  влади  районного  рівня  надійшло  1
звернення.  Із  загальної  кількості  звернень  59  надійшло  поштою  -25,  на
особистому прийомі керівництва -  33 .

 З усіх звернень - 12 питань вирішено позитивно, на 33 питання надано
роз’яснення,6 питань відмовлено у задоволенні.

Значна частина звернень у звітному періоді надійшла від громадян, що
потребують соціального захисту та підтримки, зокрема  :
         за  соціальним станом від   пенсіонерів-  15  звернень,  робітників  -10
звернень,  працівників  бюджетної  сфери-10  звернень,  військовослужбовців  –
2,безробітних-22 звернень.
        Найбільш актуальними питаннями , що відображаються у зверненнях
громадян, за звітний період є:

  питання соціального захисту – надійшло  43 звернення. Це питання
надання матеріальної допомоги на лікування ,на поховання питання по
субсидіям,  питання  оформлення  документів,  спадщини,  заповітів,
реєстрація .

 Питання  аграрної   політики  і  земельних  відносин-надійшло  5
звернень.Це   питання  щодо  виділення  земельних  ділянок  для
учасників АТО.  Дані заяви розглянуті на засіданні сесії селищної
ради, заявникам надані відповідні рішення. 
          

  за  актуальністю  питання  комунального  господарства,  екології
,транспорту,  природних ресурсів  та  питання  охорони здоров’я  -8
звернень.  Це  питання  вирубки  та  перевезення  дерев,  очищення
територій від снігу, вуличного освітлення, ремонту доріг, очищення
колодязів.

На засіданні виконавчого комітету  селищної ради розглядалися заяви в
кількості  2  одиниць,  що  стосуються  житлової  політики.  Згідно  заяв  було
рішення поставити на квартирний облік учасників АТО.

Проводиться  робота  щодо  отримання  звернень  від  «гарячої  лінії»ДУ
«Обласний контактний центр». 

З  метою  оперативного  реагування  на  проблеми  жителів  Хотінської
громади в селищній раді функціонує «телефон довіри». У телефонному режимі
спеціалістами селищної ради надавались  змістовні роз’яснення та рекомендації
щодо вирішення порушених питань.



Виконком селищної ради постійно працює над вдосконаленням роботи зі
зверненнями громадян, вивчає причини, що їх породжують, вживає заходів їх
усунення.  До  участі  у  розгляді  звернень  громадян  залучаються  спеціалісти
селищної ради, депутати та члени виконкому.

При  розгляді  звернень  громадян  особлива  увага  приділяється
інвалідам війни, ветеранам війни та праці, одиноким пристарілим, багатодітним
сім’ям,  особам  постраждалим  від  аварії  на  Чорнобильській  АЕС  та  іншим
категоріям  населення,  що  потребують  соціального  захисту.  Питання  ,якщо є
такі,  будуть  розглядаютися  на  особистій  бесіді,  на  засіданнях  сесій  та
виконкомів селищної ради.

Тематика  звернень  постійно  аналізується,  виділяються  найбільш гострі
питання, які потребують негайного вирішення, узагальнюються проблеми, які
стоять перед жителями села, їх вирішення враховується в діяльності селищної
ради. 

Таким чином, одним з основних завдань селищної ради у своїй
повсякденній  діяльності  щодо   розгляду  звернень  громадян  залишається
своєчасне реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях громадян,
виявлення  причин,  що  породжують  їх  надходження,  усунення   наявних
порушень і недоліків із заявлених питань та вжиття заходів щодо подальшого
упередження скарг, а також реалізацією конституційних прав, свобод людини й
громадянина,  які  є  головними  основами  демократичної,  соціально-правової
держави.


