
Довідка 

про розгляд звернень громадян, що надійшли до Хмельницької 

обласної державної адміністрації у І кварталі 2015 року   

 

На виконання 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» обласною державною 

адміністрацією, її структурними підрозділами, райдержадміністраціями і 

міськвиконкомами у І кварталі 2015 року здійснювалися організаційні заходи 

щодо належного розгляду звернень громадян і вирішення порушених у них 

проблемних питань. 

24 лютого 2015 року на розширеному засіданні колегії 

облдержадміністрації проаналізовано підсумки роботи місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з розгляду звернень 

громадян у 2014 році та визначено завдання щодо підвищення її ефективності 

у поточному. За результатами розгляду означеного питання прийнято 

відповідне розпорядження облдержадміністрації (від 26.02.2015 №89/2015-р).  

Крім того, на засіданнях колегій райдержадміністрацій і виконавчих 

комітетів міських (міст обласного значення) рад протягом І кварталу 2015 

року також заслухано звіти про стан роботи із зверненнями громадян у 

районах і містах області. 

Упродовж січня-березня 2015 року до облдержадміністрації надійшло 

1791 звернення, з яких:  

- 1577 - письмових (на 1260 звернень, або вп’ятеро більше, ніж за 

відповідний період минулого року); 

- 132 звернення отримано на 14 особистих прийомах керівництва 

облдержадміністрації (на 84 звернення менше, ніж за відповідний період 

минулого року). З початку року особисті прийоми відвідало 223 особи. 

- 50 звернень - на 13 особистих виїзних прийомах керівництва 

облдержадміністрації;   

- 32 особи звернулися на «гарячу» телефонну лінію «Запитай у влади» 

(проведено 5 «гарячих» ліній). 

Всього із заявами, скаргами та пропозиціями, з урахуванням 

колективних звернень (їх кількість збільшилася удвічі), до 

облдержадміністрації у І кварталі поточного року звернулося понад 4267 

осіб, які порушили 1827 питань.   

Найчастіше у своїх зверненнях жителі області піднімали питання 

соціального захисту (близько 80% від усіх звернень), в першу чергу, надання 

одноразової матеріальної допомоги для лікування і вирішення соціально-

побутових потреб.  

За результатами розгляду 1340 особам з обласного бюджету виділено 

матеріальну допомогу.   



Також актуальними серед населення були питання пенсійного 

забезпечення, оформлення субсидій, розрахунків за земельні й майнові паї, 

видачі дозволів на розробку актів на землю тощо.  

Спостерігається збільшення звернень громадян щодо житлової 

політики та забезпечення якісної роботи комунального і дорожнього 

господарства. 

Інформація про вищезгадані заходи за участю керівництва 

облдержадміністрації транслюється на ХОДТРК «Поділля-центр», в 

інформаційних випусках телекомпанії «33-й канал», ПЦ «Ексклюзив», 

висвітлюється у місцевих засобах масової інформації.  

Упродовж звітного періоду проведено 5 прес-конференцій і брифінгів 

за участю голови облдержадміністрації та його заступників, підготовлено і 

забезпечено розміщення на веб-сайті облдержадміністрації 323 

інформаційних матеріалів. 

На ХОДТРК «Поділля-центр» постійно транслюються телепередачі 

«Відверта розмова», «Персоналії», «Тема» і «Громада», на  ПЦ «Ексклюзив» 

і «TV 7+» - «Момент істини», де висвітлюються актуальні питання, що 

турбують громадян області. У цих передачах беруть участь голова 

облдержадміністрації та його заступники. 

Також громадяни області отримують відповіді на запитання від 

керівництва облдержадміністрації, спілкуючись під час проведення 

радіопередачі «Студія актуальних проблем» у прямому ефірі.          

 

 

 

 

Начальник відділу роботи 

із зверненнями громадян      Н.Лопатовська 

   

 


