
Інформація 

про розгляд звернень громадян, що надійшли до обласної державної 

адміністрації, районних державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування Хмельницької області у 2015 році   

 

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» (далі - Указу) відділом роботи із зверненнями громадян 

апарату облдержадміністрації, її структурними підрозділами, 

райдержадміністраціями, міськвиконкомами у 2015 році здійснено організаційні 

заходи з поліпшення стану щодо розгляду звернень громадян і вирішення 

порушених у них питань. 

Питання щодо виконання вищезазначеного Указу розглядалося у І кварталі 

2015 року на розширених засіданнях колегії облдержадміністрації, а також колегій 

райдержадміністрацій і міськвиконкомів. 

На виконання абзацу 1 пункту 6 Указу облдержадміністрацією і 

райдержадміністраціями затверджено графіки проведення особистих, виїзних 

особистих прийомів громадян, «гарячих» телефонних ліній «Запитай у влади»  та 

забезпечено їх належне виконання. 

Щомісячно головою обласної державної адміністрації та його заступниками 

здійснюються особисті, у тому числі два виїзних, прийоми громадян, кожним  

керівником - чотири рази на місяць. 

Упродовж звітного періоду керівництвом облдержадміністрації проведено 68 

особистих та 61 особистий виїзний прийом громадян за місцем їх проживання.   

Для забезпечення виконання пункту 3 Указу, з метою сприяння громадянам у 

вирішенні проблемних питань, з якими вони звертаються до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, в облдержадміністрації і 

райдержадміністраціях щомісячно проводяться засідання постійно діючих комісій з 

питань розгляду звернень громадян. 

На виконання абзацу 1 пункту 5 Указу, відповідно до затвердженого головою 

облдержадміністрації графіка, здійснено перевірки додержання законодавства про 

звернення громадян та удосконалення роботи з питань звернень громадян.  

У  минулому році проведено 40 перевірок у райдержадміністраціях та 17 - 

структурних підрозділах облдержадміністрації. 

На виконання абзацу 4 пункту 5 Указу відділом роботи із зверненнями 

громадян спільно з відділом контролю апарату облдержадміністрації запроваджено 

проведення днів контролю щодо виконання доручень, наданих Президентом 

України місцевим органам виконавчої влади за результатами розгляду звернень 

громадян. Всього у звітному періоді здійснено 12 таких днів контролю.  

На виконання абзацу 5 пункту 2 Указу головою облдержадміністрації 26 

грудня 2014 року затверджено графік особистих доповідей голів 

райдержадміністрацій перед головою облдержадміністрації про роботу зі 

зверненнями громадян у 2015 році; фактично всі звіти заслухано. 

Упродовж  2015 року до облдержадміністрації надійшло 8403 звернення, що 

на 4496 більше  у порівнянні з 2014 роком, із них від: 

 громадян поштою – 7310, що на 4454 звернення більше, ніж у 2014 році;  



громадян на особистих та особистих виїзних прийомах – 1093, що на 42 

звернення більше у порівнянні з 2014 роком; 

вищих та інших органів влади – 478, що на 91 звернення більше, ніж у 2014 

році.   

За звітний період до облдержадміністрації із заявами, скаргами та 

пропозиціями, з урахуванням колективних звернень, звернулося 26929 осіб, які 

порушили 8516 питань (у 2014 році - 13765 осіб, порушено 3979 питань). 

Отримано 294 колективних звернення або 3,5% від загальної кількості 

звернень (у 2014 році – 269 або 6,9% від загальної кількості).  

Питома вага письмових звернень жителів області, отриманих 

облдержадміністрацією від органів влади вищого рівня, зменшилася на 5% і 

становить 5,9% від загальної кількості письмових звернень. 

З Адміністрації Президента України отримано 208 звернень (на 29 звернень 

більше, ніж у попередньому році). 

Від Кабінету Міністрів України надійшло 115 звернень, що на 35 звернень 

більше, ніж у 2014 році. 

Від Верховної Ради та народних депутатів України одержано 127 звернень, від 

інших центральних органів влади – 26, безпосередньо від громадян, інших установ 

та організацій надійшло 6834 звернення.      

Питома вага позитивно вирішених звернень становить 75,5% від загальної 

кількості отриманих звернень. 

На виконання абзацу 6 пункту 1 Указу керівництво облдержадміністрації 

приділяє особливу увагу розв’язанню проблем, з якими звертаються соціально 

незахищені верстви населення.  

На прохання вищезгаданої категорії громадян їм надавалася одноразова 

матеріальна допомога на лікування і вирішення матеріально-побутових проблем, 

проводилися ремонти приватних будинків, підсобних приміщень, надавалася 

допомога у придбанні та завезенні палива, встановленні телефонів, забезпеченні 

ліками, інвалідними візками, автомобілями, оформленні субсидій тощо.  

Крім того, за сприяння керівництва області, рішенням сесії обласної ради від 

07.04.2015 №20-31/2015 прийнято обласну програму соціальної підтримки осіб, які 

беруть (брали) участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей, які 

зареєстровані в Хмельницькій області. 

У 2015 році 8169 малозабезпеченим і хворим жителям області для проведення 

складних операцій і лікування, учасникам антитерористичної операції та особам, 

які переміщуються з тимчасово окупованої території України, з обласного бюджету 

було виплачено кошти в сумі 9061,4 тис. гривень. 

На виконання абзацу 10 пункту 1 Указу обласною державною адміністрацією 

вживаються невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації конституційних прав 

громадян на звернення. 

Для проведення серед жителів краю широкої роз’яснювальної роботи 

в обласній державній адміністрації забезпечено функціонування таких 

ефективних форм роботи, як «гарячі» телефонні лінії «Запитай у влади» за 

участю голови облдержадміністрації та його заступників, а також телефону довіри, 

що дає можливість спілкуватися з керівництвом області й громадянам з 

обмеженими фізичними можливостями. Мешканці області мають змогу 

вирішувати свої питання, спілкуючись по телефону першого та третього вівторка   

щомісяця з 11.00 до 12.00 год. 



У 2015 році керівництвом облдержадміністрації проведено 20 “гарячих”  

телефонних ліній, на яких отримано 98 дзвінків, з них 87 - контролювалося.  

Усього розглянуто 108 питань, найактуальніші з яких – надання якісних 

житлово-комунальних послуг, благоустрій населених пунктів, розрахунки за 

оренду земельних  паїв, транспортне сполучення та пільгові перевезення.  

Інформація про ці заходи транслювалася на ХОДТРК «Поділля-центр», в 

інформаційних випусках телекомпанії «33-й канал», ПЦ «Екслюзив», «ТV 7+», 

висвітлювалася у друкованих засобах масової інформації.  

З метою покращення обслуговування населення у приймальні громадян 

облдержадміністрації виготовлено інформаційні стенди, на яких розміщено 

законодавчо-нормативну базу з питань розгляду звернень громадян, зразки заяв і 

звернень, графіки особистих, виїзних прийомів, роботи «гарячої» телефонної лінії 

«Запитай у влади», буклети та інформаційні брошури щодо порядку захисту прав 

громадян у суді. 

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі з висвітлення роботи 

зі зверненнями громадян  відображено  графіки проведення особистих і виїзних 

особистих прийомів керівництвом облдержадміністрації, «гарячих» телефонних 

ліній, звітні матеріали та матеріали щодо організаційної роботи зі зверненнями 

громадян.  

Протягом звітного періоду проведено 22 прес-конференції і брифінги за 

участю голови облдержадміністрації та його заступників, підготовлено та 

забезпечено розміщення на веб-сайті облдержадміністрації 768 інформаційних 

матеріалів. 

На ХОДТРК «Поділля-центр» постійно транслюються телепередачі 

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

«ТV 7+» - «Момент істини», у яких бере участь голова облдержадміністрації та 

його заступники, де висвітлюються актуальні питання, що турбують громадян  

області.  

        З метою забезпечення ефективного реагування на звернення громадян та 

посилення персональної відповідальності посадових осіб за належну організацію 

роботи зі зверненнями громадян, облдержадміністрацією здійснюється 

інформування голів райдержадміністрацій і міських голів, керівників структурних 

підрозділів облдержадміністрації про надходження і розгляд звернень громадян.   

Щомісячно та щоквартально відділом роботи із зверненнями громадян апарату 

облдержадміністрації готуються статистичні довідки про надходження звернень у 

розрізі районів і міст обласного значення, а також за напрямами порушених у 

зверненнях громадян питань. Інформація надається керівництву області для 

врахування і використання у подальшій роботі.   

 Для підвищення рівня організації роботи зі зверненнями громадян відділом 

роботи зі зверненнями громадян проведено 4 семінари з керівниками та 

спеціалістами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування.  

За станом на 01.01.2016 року до місцевих державних адміністрацій та органів 

місцевого самоврядування області надійшло 142744 звернення  (2014 рік – 118686 

звернень, збільшення на 24058 звернень), із них – 3390 колективних або  2,4 % від 

загальної кількості заяв, скарг і пропозицій (2014 рік – 2435).  



У зверненнях громадян, що надійшли до місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування області впродовж 2015 року, порушено  143799 

питань різної тематики, що на 23035 більше, ніж у 2014 році (120764 питання).           

Найбільш актуальними питаннями, котрі порушували жителі області у своїх 

зверненнях, були питання соціального захисту населення (26,0%), на другому місці 

- питання аграрної політики та земельних відносин (25,2%), на третьому і 

четвертому – комунального господарства, благоустрою та житлової політики (6,8% 

і 3,6% відповідно).  

З питань соціального захисту населення отримано 48082 звернення, або 371 

звернення на 10 тисяч населення.    

З питань аграрної політики та земельних відносин отримано 36241 звернення, 

або 280 звернень на 10 тисяч населення.  

У 2015 році до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування надійшло 37312 звернень від найменш захищених категорій 

громадян, у тому числі від: 

інвалідів загального захворювання, ветеранів праці та дітей війни – 25085 

звернень, або 194 звернення на 10 тис. населення; 

інвалідів війни та учасників бойових дій – 9650 звернень, або74 звернення  на 10 

тис. населення; 

членів багатодітних сімей та одиноких матерів – 5170 звернень, або 40 

звернень на 10 тис. населення; 

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 448 звернень, або 3 

звернення на 10 тис. населення. 

Робота з розгляду порушених у зверненнях до місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування питань, підвищення відповідальності 

керівників за належне та ефективне реагування на обґрунтовані пропозиції, заяви, 

скарги громадян будуть і надалі знаходитися на постійному контролі в 

облдержадміністрації. 

 

 

 

 

 

Начальник відділу роботи 

із зверненнями громадян       Н.Лопатовська 

 

 

 

 


