
Інформація 
про роботу зі зверненнями громадян в управлінні 

соціального захисту населення Охтирської районної державної 
адміністрації за 2013 рік 

Реалізація громадянами конституційного права на звернення є актуальним 
питанням діяльності управління соціального захисту населення Охтирської 
районної державної адміністрації. В управлінні прийом громадян та розгляд їх 
звернень здійснюється у відповідності до основних положень Закону України 
«Про звернення громадян » та Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 
109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування». Стан роботи зі зверненнями громадян 
щоквартально розглядається на службових нарадах при начальнику 
управління. 

Письмові звернення до управління соціального захисту Охтирської РДА 

За 2013 рік до управління надійшло 2 письмових звернення, що на 1 
письмове звернення менш, ніж за 2012 рік. Порушувались питання : 

- про виплату пільг на придбання твердого палива готівкою сільському 
медику на пенсії; 
про забезпечення автомобілем інваліда війни. 

Отримані звернення були детально проаналізовані спеціалістами управління. 
З порушених питань заявникам надіслані обґрунтовані письмові роз'яснення в 
строки, що не перевищують відведених для розгляду справ. За звітний період 
повторних звернень до управління не надходило. 

^Робота гарячої лінії та графік прийому громадян 

З метою заощадження часу жителів району в управлінні організовано 
постійно діючу «гарячу» телефонну лінію, за якою можна отримати необхідну 
консультацію. Номери телефонів «гарячої» лінії опубліковані в засобах 
масової інформації, розміщенні на інформаційних стендах. 

Впродовж року на урядову гарячу лінію надійшло 20 звернень від жителів 
району з питань соціального захисту. Всі звернення були ретельно розглянуті, 
заявники були проінформовані в установлені терміни. 

В управлінні постійно проводиться робота з удосконалення організації 
особистого прийому громадян. Наказом начальника управління від 28 січня 
2013 року за № 9 „Про організацію особистого прийому громадян в 
управлінні" був затверджений графік проведення особистого прийому 
громадян начальником управління та його заступниками, графік проведення 
особистого прийому громадян начальниками відділів, завідувачами секторів 
та спеціалістами управління, графіки проведення консультативного прийому 
громадян з особистих питань в управлінні в суботні. Прийом проводиться 
згідно графіка у встановлені дні та години. 



Звернення під час особистих прийомів начальником управління його 
заступниками та спеціалістами управління 

Впродовж 2013 року до начальника управління та заступників 
начальника управління на особистий прийом звернулося 134 чоловіка, 
спеціалістами управління за звітний період прийнято 1033 осіб. Звернення 
були різного характеру, здебільшого це питання надання пільг, компенсацій, 
призначення допомог, субсидій, забезпечення технічними та іншими засобами 
реабілітації. З порушених питань заявникам були надані кваліфіковані 
консультації, здійснено прийом необхідних документів для призначення 
допомог, тощо. 

Роз'яснювальна робота 

З питань, які найчастіше зустрічаються у зверненнях громадян, 
регулярно надаються роз'яснення в друкованих засобах масової інформації та 
веб-сайті управління. За 2013 рік було надруковано 199 статтей, що на 33 
статей більш ніж в 2012 році (166). Висвітлювались питання щодо виплати 
заробітної плати, проведення експертизи умов праці на підприємствах, 
регулювання трудових відносин, зайнятості населення, встановлення пенсій 
за особливі заслуги перед Україною, пенсійного забезпечення, призначення 
усіх видів соціальної допомоги, субсидій, надання пільг, соціального захисту 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, санаторно - курортного 
лікування, забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими 
засобами реабілітації, роботи управління та інші. На належному рівні 
обладнані-в управлінні інформаційні стенди, які розташовані в доступному 
для самостійного ознайомлення та добре освітленому місці. 

Робота мобільного офісу 

Так як, значна кількість звернень громадян, що надходять до управління, 
потребують надання відповідей роз'яснювального характеру, діяльність 
управління спрямовується на активізацію інформаційно-роз"яснювальної 
роботи серед населення. З метою здійснення виїзного обслуговування 
населення при управлінні соціального захисту населення з травня місяця 
2012 року створено «мобільний соціальний офіс», основними завданнями 
якого є підвищення рівня інформованості населення про заходи соціального 
захисту, які передбачені діючим законодавством та надання соціальної 
підтримки шляхом обслуговування безпосередньо за місцем проживання. У 
роботі «мобільного соціального офісу» беруть участь представники 
управління соціального захисту населення, управління Пенсійного фонду 
України в м. Охтирці та Охтирському районі, територіального центру 
соціального обслуговування, Охтирського міськрайонного центру зайнятості, 
служби у справах дітей районної державної адміністрації. Така організація 



роботи дозволяє надавати мешканцям району якісні послуги з максимальною 
зручністю безпосередньо за місцем проживання. За звітний період групою 
«мобільного соціального офісу» було здійснено 22 виїзди в населені пункти 
району (Гнилиця, Бугрувате, Чернеччина, Довжик, Хухра, Сонячне (2 виїзди), 
Комиші, Грунь (3 виїзди), Куземин, Грунь, Сонячне, М.Павлівка, Високе, 
Рибальське, Лутище, Грінченки, Грунь, Бакирівка, Пологи, Чупахівка, 
Кардашівка, Олешня) надано послуги 469 громадянам, прийнято 27 
комплектів документів. 

Запровадження єдиної технології прийому громадян в управлінні 

На виконання наказу Мінпраці від 23.05.2005 року № 183 в управлінні з 
8 грудня 2006 року впроваджена єдина технологія прийому громадян. 

Основні зміни, які відбулися - це організаційний поділ управління на 
Приймальню громадян (куди звертаються заявники) і саме управління. Всі 
питання, які цікавлять одержувачів допомоги, вирішуються у Приймальні. 
Створені та функціонують 5 секторів: інформаційний, консультативно-
реєстраційний, очікування та заповнення заяв, прийняття заяв та документів, 
опрацювання заяв і документів та прийняття рішень. Просторове їх 
розміщення відповідає технологічному процесу надання соціальної допомоги. 
Це дає змогу організовувати роботу таким чином, щоб заявники витрачали 
якомога менше часу на очікування, оформлення документів, в секторі 
перебуває спеціаліст, який повсякчас готовий до зустрічі з відвідувачами. В 
достатній мірі розміщені місця для очікування, враховані потреби громадян з 
дітьми. Виділене місце, де розташований дитячий куточок, книжечки, 
іграшки, тощо. Прийом громадян здійснюється щоденно, без обідньої 
перерви, в суботні дні з 9-00 до 1 4 - 0 0 години проводиться консультативний 
прийом з питань праці та соціального захисту населення. 

Фахівщ. управління постійно підвищують свій професійний рівень 
роботи з метою своєчасного виявлення найбільш гострих проблем, 
зумовлених зверненнями громадян. Постійно здійснюється контроль за якістю 
й обґрунтованістю відповідей, додержанням термінів розгляду звернень. 
Особливий контроль установлений за вирішенням питань, порушених у 
зверненнях ветеранів війни та праці, багатодітних сімей, що потребують 
соціального захисту та підтримки. 

Начальник управління соціального 
захисту населення Охтирської районної 
державної адміністрації Павлюк В.М. 

Погоджено 

Заступник голови Охтирської 
районної державної адміністрації Установа В.М. 


