                                                   

Про звернення громадян

             Робота по розгляду звернень громадян у  Ніжинській районній державній адміністрації здійснюється згідно Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.08 № 348, указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізаціїта гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та інших законодавчих актів.
Розпорядженням голови райдержадміністрації затверджено порядок розгляду письмових звернень, проведення особистого прийому, виїзних особистих прийомів громадян, прямих «гарячих» телефонних ліній та графік особистого прийому громадян у райдержадміністрації. При організації спілкування з громадянами керівництво району завжди дотримується принципу відкритості та доступності влади людям. В райдержадміністрації застосовуються різноманітні форми спілкування, проте у спектрі сучасних засобів, які використовуються для зв'язків з громадськістю, провідною все ж таки залишається традиційна форма - особистий прийом громадян посадовими особами.
Відповідно до порушених питань, що цікавлять громадян певної території, до організації та проведення прийомів залучаються керівники відділів, управлінь, структурних підрозділів, керівники житлово-комунального господарства, голови сільськогосподарських товариств та інші.
            Керівництво районної державної адміністрації забезпечило виконання всіх заходів, згідно вимог чинного законодавства, що визначає механізм опрацювання звернень громадян. 
            Основним завданням райдержадміністрації при розгляді звернень громадян щодо захисту своїх законних прав є оперативне та об’єктивне розслідування фактів, висловлених у зверненнях, захист прав громадян.
             За  9 місяців  2013 року  на адресу райдержадміністрації надійшло 262 звернення громадян. Серед звернень: 106 письмових,    112   - надійшли під час особистих прийомів, 45- надійшли під час виїзних прийомів. Кількість колективних звернень громадян – 9. Загальна кількість громадян, які звернулися, становить  314  чоловік, порушено   307  питань. За спектром і характером основні питання, з якими звертались громадяни письмово , характеризуються таким чином:

1) на першому місці залишаються питання соціального захисту, які складають 45, 3% від загальної кількості, або 48  питань;

2) питання комунального та дорожнього господарства, благоустрою  займають  друге місце і складають 18,9 %, або 20 звернень;

3) на третьому місці питання аграрної політики і земельних відносин складають  17 %, або 18 питань;

4) скарги на посадовців різних рівнів складають 16 % , 17 звернень, і займають четверте місце;

 5) питання праці  і заробітної плати посіли  п’яте  місце і складають  13,2 %  або  14 звернень.
           Актуальними залишаються й такі питання: транспорту та зв’язку 4 (3,8%), науки, освіти, виховання 3 (2,8 %).
          При порівнянні звітних періодів за два роки можна зробити висновок про те, що питання соціального захисту , комунального та дорожнього господарства, благоустрою  знову займають перші позиції. Значно зменшилася кількість звернень, пов’язаних з працевлаштуванням . Майже без змін залишились на одному рівні питання інфраструктури, освіти та охорони здоров’я. 
           Тематика звернень постійно аналізується, виділяються найбільш гострі питання, які потребують негайного вирішення, узагальнюються проблеми, які стоять перед жителями району, їх вирішення враховується в діяльності райдержадміністрації.
      Серед авторів звернень, що надійшли, 37 - ветерани праці, пенсіонери, інваліди або 35,8 %; 2 - учасники війни, бойових дій, або 1,9 %; від безробітних – 12 звернень або 11,3 %; 2 – діти-війни, або 1,9 %, 12  звернень надійшло від інвалідів 1, П, Ш груп, або 11,3 %; 8 – від працівників бюджетної сфери або 7,6 %; 15 звернень надійшло від селян або 14%; 8 – від робітників або 7,6 %; від багатодітних сімей та одиноких матерів звернень – 4, або 3,8 % та інші категорії звернень, які складають 6 %.
            Серед позитивно вирішених питань можна відмітити перш за все, звернення щодо надання матеріальної допомоги. Громадянам, що опинилися в надзвичайних екстремальних ситуаціях виділено кошти для придбання ліків, на забезпечення лікування, проведення операцій, ліквідації наслідків пожежі.
              За результатами розгляду громадянам надавалися обґрунтовані та вичерпні відповіді. У випадках, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через його складність або необхідність додаткового вивчення, заявникам роз’яснювались терміни розгляду звернень та пропонувалося викласти його у письмовій формі для подальшого детального розгляду. 
              Всі звернення, які надходять до райдержадміністрації, уважно розглядаються, викладені в них факти ретельно перевіряються, докладаються конкретні зусилля до вирішення проблем заявника в рамках чинного законодавства. 
             З Урядової гарячої лінії надіслано 32 звернення, на які вчасно надані відповіді до обласної державної адміністрації та заявникам. Питання, що порушувались у даних зверненнях стосувались: затримки у виплаті заробітної плати (13 звернень), отримання майнового паю; відсутність електропостачання ;  отримання коштів по майновому паю, оренди земельного паю, питання позбавлення батьківських прав,вирубки дерев.З них: 47 % питань вирішено позитивно, на 37 % питань надано кваліфіковані роз’яснення. 
               З Адміністрації Президента надійшло 10 звернень, що склало 10 % від загальної кількості звернень.
                 Кількість повторних звернень склала 8 %. Отже, всі порушені у зверненнях питання своєчасно розглянуті, відповіді надані заявникам.
                 Керівництво райдержадміністрації приділяє значну увагу посиленню контролю і підвищенню персональної відповідальності кожного виконавця за своєчасне і безумовне виконання завдань, передбачених указами і дорученнями Президента України; постійно застосовуються нові форми і методи здійснення контролю за їх виконанням.
                Щомісяця у районній державній адміністрації проводяться семінари з головами сільських рад, на яких розглядалися найважливіші та найактуальніші питання розвитку району, а також стан виконання документів органів законодавчої та виконавчої влади, в тому числі наголошувалось на технологію роботи зі зверненнями громадян. 
              З метою ефективного та якісного розгляду звернень громадян в райдержадміністрації відпрацьований механізм, який дає можливість співпрацювати з усіма гілками влади, що причетні до вирішення конкретних питань. Таким чином, одним з основних завдань райдержадміністрації залишається своєчасне реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях громадян, виявлення причин, що породжують їх надходження, усунення наявних порушень і недоліків із заявлених питань та вжиття заходів щодо подальшого упередження скарг, а також реалізацію конституційних прав, свобод людини й громадянина які є головними основами демократичної, соціально-правової держави.
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