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Про стан розгляду письмових звернень 
громадян, що надійшли до 
Володимирецької селиіцної ради 
протягом 2021 року

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про звернення громадян», статтею 40 Конституції України, відповідно до 
Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про 
першочергові заходи ш,одо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування» (зі змінами та доповненнями), заслухавши 
інформацію начальника загального відділу про стан розгляду письмових 
звернень громадян, що надійшли до Володимирецької селищної ради протягом 
2021 року, з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених 
Конституцією України права на звернення до органів місцевого 
самоврядування, підвищення ефективності роботи органів місцевого 
самоврядування зі зверненнями громадян, враховуючи необхідність 
об'єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян відповідно до 
вимог законодавства У країни,

ВИКОНАВЧИЙ КОМ ІТЕТ СЕЛИЩ НОЇ РАДИ
ВИРІШ ИВ:

1. Інформацію начальника загального відділу про стан розгляду письмових 
звернень громадян, що надійшли до Володимирецької селищної ради протягом 
2021 року взяти до відома.

2, Начальникам відділів Володимирецької селищної ради, керівникам 
структурних підрозділів та підвідомчих підприємств, установ та організацій 
селищної ради, посилити контроль за виконанням 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». Проводити роз’яснювальну роботу 
серед населення з метою зменшення кількості звернень громадян до органів 
влади вищого рівня.

3. Секретарю селищної ради, заступникам селищного голови вжити 
невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації конституційних прав 
громадян на письмові звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання 
обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм Закону України «Про 
звернення громадян». Посилити вимогливість до начальників відділів, 
керівників структурних підрозділів селищної ради щодо своєчасного та 
об’єктивного розгляду звернень громадян, вирішення порушених ними питань, 
надання обґрунтованих відповідей.

4. Загальному відділу Володимирецької селищної ради здійснювати 
постійний моніторинг виконання Закону України «Про звернення громадян», 
Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008, розпоряджень голів 
облдержадміністрації та райдержадміністрації, надавати методичну допомогу 
щодо вдосконалення роботи із зверненнями громадян, організації контролю у 
відділах, структурних підрозділах селищної ради.



ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки проведеної у 2021 році роботи із зверненнями громадян

Володимирецька селищна рада інформує , що в своїй роботі із 
зверненнями громадян керується Законом України «Про звернення 
громадян», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/208 
«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування», іншими законними та підзаконними 
нормативно-правовими актами.

З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених 
Конституцією України права на звернення до органів місцевого 
самоврядування, а також підвищення ефективності роботи зі зверненнями 
громадян, ураховуючи необхідність об’єктивного, всебічного і вчасного 
розгляду звернень громадян розроблено та затверджено відповідні заходи, 
якими передбачено стан роботи із зверненнями громадян щоквартально 
заслуховувати на засіданні виконавчого комітету селищної ради.

Загальним відділом селищної ради щомісячно проводиться аналіз 
письмових звернень громадян, вивчаються причини, що їх породжують та 
вживаються заходи для їх усунення.

У процесі роботи із зверненнями громадян та при їх аналізі враховується 
та обставина, що кожний вид звернення суттєво відрізняється одне від 
одного по своїй спрямованості та юридичній характеристиці, а в зв’язку з 
цим різний і підхід до їх розгляду.

Станом на 30.12. 2021 року до Володимирецької селищної ради надійшло 
1214 письмових звернень громадян, що на 562 звернення більше в порівнянні 
з відповідним періодом 2020 року.

За формою надходження:
-надійшло поштою 15
-подані на особистому прийомі 1125
-через органи влади вищого рівня 51
-засобами електронного зв’язку 23

За ознакою надходження:
-первинне 1196
-повторне З
-дублетне 5

За видами:
-заява 1212
-петиція 1
“Скарга 2

За суб’єктом:
-індивідуальне 1161



-колективне 53
(у них підписів) 1549 

За категоріями авторів:
-учасників бойових дій 21
-інвалідів 1 групи 5
-інвалідів II групи 25
-інвалідів ПІ групи 20
-багатодітних сімей 166 

За соціальним станом їх авторів:
-пенсіонерів 244
-робітників 74
-працівників бюджетної сфери 49
-державних службовців 4
-військовослужбовців 6
-підприємців 46
-безробітних 623
-служителів релігійних організацій З 

За результатами розгляду:
-вирішено позитивно 1058
-відмовлено у задоволенні 37
-надано роз’яснення 99

Питання, порушені у зверненнях:
-земельних відносин 720
-будівництва та підприємництва 21
-соціального захисту 222
-праці і заробітної плати 23
-охорони здоров’я 6
-комунального господарства 120
-житлові питання 43
-забезпечення дотримання законності 2
-сім’ї, дітей, молоді 37
-культури та культурної спадщини 7
-освіти і науки 5
-діяльності об’єднань громадян 2
-діяльності органів місцевого самоврядування 5

Найбільша кількість звернень -  це земельні відносини - 720, у 
відповідному періоді минулого року таких надійшло 248 та соціального 
захисту - 222, що на 36 звернень менше, ніж за цей період 2020 року. 
Приділяється особлива увага вирішенню проблем, з якими звертаються 
громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. Підтримавши 
найбільш незахищені верстви населення було проведено обстеження 
матеріально-побутових умов 180 сімей заявників, про що складено відповідні 
акти та надано матеріальної допомоги на суму 99 600 гривень.



Шістнадцять звернень надійшло на Гарячу урядову лінію, в яких 
порушувались питання працевлаштування, надання житла та заробітної 
плати, 51 звернення надійшло через органи влади вищого рівня.

Трьох із заявників не задовольнила відповідь на їх звернення і ними були 
подані повторні заяви стосовно вирішення одного і того ж самого питання.

У селищній раді запроваджений постійний контроль за організацією 
роботи посадових осіб зі зверненнями громадян. Посадові особи селищної 
ради намагаються не допускати безпідставних відмов у задоволенні прохань 
громадян, а якщо таке і існує, то відмова є мотивованою, має посилання на 
закон або інпшй нормативний акт, не допускати проявів упередженості, 
халатності та формалізму при розгляді звернень.

На кожне звернення формується окрема справа, в якій зберігаються всі 
документи заявника.

Усі звернення, що надійшли до Володимирецької селищної ради упродовж 
2021 року, розглянуті в терміни, встановлені законодавством. Заявникам 
надані повні і обґрунтовані відповіді на їх звернення.

Проте, мають місце факти, коли 5 звернень були розглянуті з порушенням 
терміну їх розгляду.

Станом на 23.12.21 року більшість питань, порушених у зверненнях 
заявниками, вирішено позитивно - 1068, на 99 - дано роз’яснення, 37 > 
відмовлено у задоволенні.

З метою удосконалення організації проведення особистих прийомів 
громадян посадовими особами з урахуванням положень Постанови Кабінету 
Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 (прийом на відстані) 
затверджені графіки особистого прийому громадян. Прийом проводиться 
регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час. Графіки 
прийому доведені до відома громадян та вивішені на видному місці у 
приміщенні селипщої ради. Прийом здійснюється щоденно однією з 
посадових осіб, включених у графік.

Створено також постійно-діючу комісію з питань розгляду звернень 
громадян. Один раз на місяць комісія проводить своє засідання.

Начальник загального
відділу Наталія КРУК

Мирослава ЯРУТА 
0987083210
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