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Про роботу по виконанню в районі актів і
доручень Президента України, Кабінету
Міністрів України, розпоряджень і доручень
голів обласної та районної державних
адміністрацій, стан виконавської дисципліни
та роботу із зверненнями громадян
за
підсумками 2019 року
Забезпечення повної та своєчасної реалізації контрольних документів є
одним з пріоритетних завдань у роботі Нижньосірогозької районної державної
адміністрації.
Так, моніторинг результатів аналізу стану виконання документів, що
надійшли від Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України,
центральних органів виконавчої влади, а також розпоряджень і доручень голів
обласної та районної державних адміністрацій свідчить про наступне.
За 2019 рік до районної державної адміністрації надійшло 2782 документа,
що на 51 більше минулорічного показника, або 1,2%.
Здійснювався моніторинг виконання 5588 завдань контрольних документів,
що на 873 більше, або 15,6% за відповідний період минулого року. Підлягало
виконанню 2097 завдань розпоряджень (2090 – виконано, 4- у стадії виконання, 3
– виконано частково) та 365 завдань доручень голови районної державної
адміністрації (356 - виконано повністю, 6- частково, 3 – у стадії виконання).
Виконання найбільшої кількості контрольних документів забезпечувалося
управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації
(1613, або 28,8%), відділами районної державної адміністрації: містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства (1115, або 19,9%), освіти,
молоді та спорту (536, або 9,5).
Протягом 2019 року проаналізовано стан виконання виконкомами сільських
та селищної рад району близько 75 розпоряджень та доручень голови районної
державної адміністрації, що на 11 документів більше, ніж у відповідному періоді
минулого року або 14,6% (2018 рік - 64, 2017 рік – 170).
У ході аналізу встановлено, що найбільше порушень виконавської
дисципліни протягом звітного періоду допущено у виконкомах Вербівської – 14

документів, або 18,6 % , Новопетрівської – 5, або 6,6 % та Верхньоторгаївської – 4,
або 5,3% сільських рад.
Усі виконкоми працюють у системі електронного документообігу
«АСКОД», але результати проведеного аналізу свідчать, що майже у всіх
виконкомах місцевих рад району робота в цій системі потребує удосконалення.
Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», актів
Президента України стосовно роботи із зверненнями громадян, районною
державною адміністрацією протягом 2019 року проводилася робота щодо
кваліфікованого, неупередженого та всебічного розгляду питань, які
порушувалися громадянами.
З метою розв’язання своїх проблем до районної державної адміністрації
протягом 2019 року звернулося 335 громадян. З державної установи «Херсонський
обласний контактний центр» надійшло 114 звернень, що на 2 менше показника
минулого року, або 1,7%. Слід відмітити, що 191 звернення (або 57 %) - надійшло
на особистий прийом, у тому числі 2 (або 1,0%) – на виїзному прийомі громадян
за місцем їх проживання.
Станом на 27 грудня 2019 року на контролі в районній державній
адміністрації перебувало 335 звернень, або 100 % від їх загальної кількості.
Протягом 2019 року громадянами району порушено 335 питань, з них 194
(57,9%) - вирішено позитивно, по 122 питаннях (36,4%) заявникам у межах
чинного законодавства надано роз'яснення, 9 (2,6) – знаходяться у стадії
виконання.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня
2008 року № 858 районною державною адміністрацією забезпечено застосування
Класифікатора звернень громадян. Так, за ознакою надходження розглянуто 17
неодноразових звернень, 2 - анонімних, 3 - дублетних, 9 - колективних
(відповідний період минулого року: 3 – анонімних, 8 - колективних, 4 дублетних).
Як свідчить аналіз надходження звернень, протягом звітного періоду у
порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшились звернення, що
надійшли на урядову «гарячу лінію» (103 проти 100), зменшились звернення, що
надійшли на «гарячу» лінію голови Херсонської обласної державної адміністрації
(11 проти 15), (25 проти 8) – листи, що надійшли з обласної державної
адміністрації, залишається незмінним надходження звернень до Верховної Ради
України, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, засобів масової
інформації (1 проти 1).
За звітний період надійшло 2 електронних звернення.
Найбільш чисельною групою питань, які порушували громадяни у своїх
зверненнях протягом 2019 року, є питання:
соціального захисту населення (виплата субсидії, соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, виплати соціальної допомоги при
народженні дитини, матеріальної допомоги на лікування, пільг для різних
категорій громадян) - 254 (або 75,7%), за 2018 року – 196 (або 62,9%);
житлово-комунального господарства та водозабезпечення – 24 (7,1%),
за 2018 рік – 24 (8,4%);
За звітний період від найменш захищеної категорії громадян надійшло 86
звернень, що на 23 більше показника минулого року.

Збільшились звернення від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та
осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи (2 проти 1), від інвалідів І, ІІ,
ІІІ групи (40 проти 20), від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів –
героїнь (25 проти 20), від «дітей війни» (6 проти 4), залишається незмінним
надходження звернень від ветеранів праці (2 проти 2). Відбулося незначне
зменшення звернень від учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій (12
проти 16).
У районній державній адміністрації не зафіксовано порушень строків
розгляду та порядку пересилання звернень громадян. Всі звернення, що надходять
до районної державної адміністрації, розглядаються керівництвом та надаються
відповідні доручення виконавцям. Заявників завжди повідомляють про результати
розгляду у встановлений законодавством термін або відповідно до встановленого
терміну у резолюціях голів обласної та районної державних адміністрацій.
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від
07 травня 2014 року № 133 у районній державній адміністрації, щомісяця у
визначені дні, діє «гаряча» телефонна лінія. Протягом 2019 року на «гарячу»
телефонну лінію громадяни району не зверталися, що відповідає показнику
минулого року.
Відповідно до графіка прийому громадян за місцем їх проживання
затвердженого 14 грудня 2018 року № 18/02-36 протягом звітного періоду
поточного року керівництвом районної державної адміністрації здійснено 60
прийомів громадян за місцем їх проживання. Під час прийомів надійшло 2
звернення громадян (2 особи), порушено 2 питання, які стосувалися житловокомунального господарства, водозабезпечення та державного будівництва,
адміністративно-територіального устрою. За результатами розгляду звернень на
всі питання надано роз’яснення.
Для сприяння громадянам у вирішенні питань, з якими вони звертаються, у
другу середу кожного місяця проводяться засідання постійно діючої комісії з
питань розгляду звернень громадян на якій заслуховуються найбільш гострі та
значущі звернення. Так, протягом 2019 року на цій комісії було розглянуто 12
звернень. За результатами їх розгляду заявникам надано відповідні роз’яснення.
На засіданнях районної комісії з питань надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим верствам населення розглядалися звернення громадян, що
опинилися у скрутному становищі. Протягом 2019 року з районного бюджету
надано матеріальну допомогу 163 громадянам на загальну суму 171,8 тис. грн.
Також на комісії з питань надання матеріальної допомоги та пільг на
житлово-комунальні послуги 7 військовослужбовцям та членам їх сімей надано
матеріальну допомогу з районного бюджету на суму 25,0 тис. грн.
За підсумками роботи із зверненнями громадян кожного кварталу
забезпечується висвітлення узагальнених відомостей щодо організації роботи із
зверненнями громадян на Офіційному сайті органів влади району у рубриці
«Звернення громадян», графіки прийомів громадян та «гарячої» телефонної лінії
також розміщуються на Офіційному сайті органів влади району.
З метою підвищення уваги до роботи із зверненнями громадян, зміцнення
виконавської дисципліни щодо реалізації контрольних документів і розгляду
звернень громадян за підсумками 2019 року, керуючись статтею 6, пунктами 1, 3

статті 25, пунктом 1 частини першої статті 39 та частиною першою статті 41
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Першому заступнику та заступнику голови районної державної
адміністрації з метою зміцнення виконавської дисципліни посилити вимогливість
до структурних підрозділів районної державної адміністрації, роботу яких вони
спрямовують, щодо своєчасного та якісного виконання актів і доручень
Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови
обласної державної адміністрації.
2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації,
виконкомам сільських, селищної рад району:
2.1. Проаналізувати стан виконання на місцях актів і доручень Президента
України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та
районної державних адміністрацій, роботу із зверненнями громадян за підсумками
2019 року з подальшим обговоренням на засіданнях виконкомів, нарадах, про що
до 05 лютого 2020 року поінформувати відділ контролю апарату районної
державної адміністрації.
2.2. Вживати заходів, спрямованих на підвищення рівня відповідальності
працівників за стан справ на доручених ділянках роботи шляхом удосконалення
форм координації та взаємодії у ході виконання документів і забезпечення їх
якісного відпрацювання у встановлені терміни.
2.3. Посилити систему внутрішнього контролю за виконанням документів
шляхом попередження можливого невиконання, несвоєчасного або неповного
виконання завдань і здійснення щоденного моніторингу ходу реалізації цих
документів.
2.4. Забезпечити безперебійну роботу в автоматизованій системі електронного
документообігу «АСКОД».
2.5. Під персональну відповідальність забезпечити виконання вимог Закону
України «Про звернення громадян» та 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».
2.6. Вжити заходів щодо надання якісних та повних інформацій про
виконання розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних
адміністрацій, опрацювання звернень громадян, які направляються з державної
установи «Херсонський обласний контактний центр», посиливши контроль за
станом реагування на вимоги цих документів.
3. Верхньоторгаївському та Новопетрівському сільським головам вжити
заходів до працівників, з вини яких були допущенні порушення виконавської
дисципліни.
4. Відділу контролю апарату районної державної адміністрації оприлюднити
підсумки роботи із зверненнями громадян за підсумками 2019 року на Офіційному
сайті органів влади району.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Голова районної
державної адміністрації

Павло ПАВЛОВ

