
                                                                             Додаток  

до листа  

голови райдержадміністрації 

                                                                             01.04.2019 № 02-08-1093/0/327-19 

 
 

З В ІТ  
 

 Новомосковської районної державної адміністрації 

про роботу зі зверненнями громадян за I квартал 2019 року 
 

Протягом січня-березня 2019 року Новомосковська районна державна 

адміністрація отримала на розгляд  5 звернень, в яких порушено 5 питань.  
 

 1)  Звернення надходили: 

  поштою                – 4;  (зареєстровані як письмові). 

  на особистому прийомі    –  1; 

  через уповноважену особу   –  0;  

  через органи влади             –  1;  (зареєстровані як письмові). 

  через засоби масової інформації   –  0; 

  від інших органів, установ, організацій –  0; 

                    за допомогою телефонного зв’язку            –  0. 
 

      Через органи влади направлено на розгляд: 

                  Дніпропетровською облдержадміністрацією – 1; 

                  іншими органами влади     – 0. 
 

      Зазначені звернення заявниками були направлені до: 

  Президента України   – 0 ; 
 

  Кабінету Міністрів України – 0; 
 

  Верховної Ради України – 0 ; 
 

  облдержадміністрації  – 0; 

  інших органів влади  – 0; 

  засобів масової інформації  – 0 . 
 

 2) За ознакою надходження: 

первинні   –   5; 

повторні  –   0; 

дублетні  –   0; 

неодноразові  –   0; 

масові  –   0. 
 

 3) За видами надходження: 

  пропозицій  –   0; 

  заява   –   5; 

  скарг   –   0. 

 



 4) За статтю авторів звернень отримано: 

       від чоловіків –    2; 

                    від жінок   –    3. 
Примітка: для колективних звернень стать указано за прізвищем громадянина, якому згідно Закону необхідно 

направити відповідь (переважно за першим підписом).  

 

 5)  За суб’єктом надання: 

  індивідуальні –  4; 

  колективні  –  1; 

  анонімні  –  0. 
 

6) Розподіл звернень за тематикою: 
 

 

Зміст питання Всього 

Аграрна політика і земельні відносини 2 

Транспорт і зв’язок 1 

Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, 

реалізація прав і свобод громадян, запобігання дискримінації 
1 

Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та 

інтелектуальна власність 
1 

 

Протягом I кварталу 2019 року до райдержадміністрації з обласної 

державної адміністрації  “Гаряча лінія голови Дніпропетровської 

облдержадміністрації” надійшло 53 звернення , з них – 3 повторних.  

Громадянами було порушено 53 питання, які за тематикою 

розподілилися наступним чином: 
 

Зміст питання Всього 

Соціальна політика. Соціальний захист населення 17 

Комунальне господарство 16 

Транспорт і зв’язок 7 

Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та 

інтелектуальна власність 
6 

Аграрна політика і земельні відносини 5 

Праця і заробітна плата 1 

Екологія та природні ресурси 1 

 

За результатами розгляду на 44 звернення були надані відповідні 

роз’яснення, 5 звернень направлені за належністю, 4 звернення знаходяться      

на розгляді. 



Протягом I кварталу 2019 року до райдержадміністрації з державної 

установи “Урядовий контактний центр” надійшло 74 звернення,                                    

з них – 5 повторних. 

Громадянами було порушено 74 питання, які за тематикою 

розподілилися наступним чином: 
 

Зміст питання Всього 

Комунальне господарство  33 

Аграрна політика і земельні відносини 14 

Охорона здоров’я 13 

Соціальна політика. Соціальний захист населення 5 

Сімейна та гендерна політика. Захист прав дітей 3 

Транспорт і зв’язок 2 

Житлова політика 2 

Праця і заробітна плата 1 

Діяльність органів місцевого самоврядування 1 
 

За результатами розгляду на 67 звернень були надані відповідні 

роз’яснення, 1 звернення було вирішено позитивно, 3 звернення направлені за 

належністю, 3 звернення знаходяться на розгляді. 

Протягом січня-березня 2019 року забезпечено проведення особистого 

прийому громадян керівництвом райдержадміністрації згідно графіків, 

затвердженого розпорядженнями голови райдержадміністрації від 27.12.2018 

№ Р-566/0/328-18 “Про проведення особистого прийому громадян головою 

Новомосковської районної державної адміністрації та його заступниками” та              

від 27.12.2018 № Р-567/0/328-18  “Про затвердження графіка проведення 

виїзних прийомів громадян за місцем проживання головою Новомосковської 

райдержадміністрації та його заступниками на січень 2019 року”,                         

від 30.01.2019 № Р-46/0/328-19 “ Про затвердження графіка проведення виїзних 

прийомів громадян за місцем проживання головою Новомосковської 

райдержадміністрації та його заступниками на лютий 2019 року ” та від 

20.02.2019 № Р-65/0/328-19  “ Про затвердження графіка проведення виїзних 

прийомів громадян за місцем проживання головою Новомосковської 

райдержадміністрації та його заступниками на березень 2019 року ”. Графіки 

прийомів щомісяця оприлюднювалися на веб-сайті Новомосковської 

райдержадміністрації. 

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації                           

від 29.10.2018 № Р-414/0/328-18 “Про внесення змін до розпорядження голови 

райдержадміністрації від 17.01.2015 № Р-12/0/328-15” у зв’язку із кадровими 

змінами, щоденно, протягом місяця, проводились телефонні гарячі лінії, які 

надали можливість мешканцям Новомосковського району безпосередньо 

задати свої запитання представникам влади.  

Протягом I кварталу 2019 року в Новомосковській райдержадміністрації 

проводилась робота щодо виконання вимог Закону України “Про звернення 



громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008                       

“Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування”, інших законодавчих та нормативно-правових актів 

з питань роботи зі зверненнями громадян. 

Щомісячно в райдержадміністрації проводились засідання постійно 

діючою комісії з питань розгляду звернень громадян, рішення комісії 

оформлювались відповідними протоколами. 

Забезпечено щомісячне проведення днів контролю, в рамках яких 

перевірено стан виконання доручень, наданих керівникам структурних 

підрозділів райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування                       

за результатами розгляду звернень громадян органами влади вищого рівня              

та райдержадміністрацією. Протягом звітного періоду проведено дні контролю 

у всіх структурних підрозділах райдержадміністрації. Порушень чинного 

законодавства у ході виконання доручень за зверненнями громадян не 

виявлено. 

З метою перевірки дотримання вимог чинного законодавства по роботі          

зі зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації, 

листом голови Новомосковської райдержадміністрації від 18.01.2019                  

№ 02-11-281/0/327-19 визначено графік перевірок дотримання вимог чинного 

законодавства по роботі зі зверненнями громадян в структурних підрозділах 

райдержадміністрації на І квартал 2019 року. Сектором по роботі зі 

зверненнями громадян райдержадміністрації протягом І кварталу 2019 року 

проведено вивчення стану організації роботи зі зверненнями громадян у відділі 

освіти райдержадміністрації, в управлінні соціального захисту населення 

райдержадміністрації, у відділі культури, туризму, національностей та релігії 

райдержадміністрації. 
Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”                

(із змінами), “Про звернення громадян” (із змінами) та на виконання вимог 
постанови Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 48               
“Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”,                   
з метою забезпечення права громадян на звернення до органів виконавчої 
влади району із застосуванням новітніх інформаційних технологій діє 
електрона адреса для надсилання громадянами електронних звернень до голови 
райдержадміністрації на офіційну адресу в мережі Інтернет 
http://zvernrdanmsk@i.ua. 

На офіційному веб-сайті Новомосковської райдержадміністрації постійно 

висвітлюється інформація з даного напрямку роботи райдержадміністрації. 
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