
І Н Ф О Р М А Ц І Я 

Про виконання 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» у виконавчому комітеті Бугруватської сільської 
ради за 2013 р ік в рамках делегованих повноважень . 

Робота із зверненнями громадян у виконавчому комітеті Бугруватської 
сільської ради протягом 2013 року проводилась відповідно до вимог 
Конституції України , Закону України «Про звернення громадян», Указу 
Президента України від 07.02.2008 року № 109-2008 « Про першочергові 
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 
звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та власно прийнятих 
рішень виконавчого комітету щодо даного питання . 

В Бугруватській сільській раді, згідно вимог , існує графік особистого 
прийому громадян на 2013 рік, затверджений рішенням виконавчого комітету 
від 27.12. 2012 року «Про організацію особистого прийому громадян сільським 
головою Бугруватської сільської ради в 2013 році». Але не лише проводить 
особистий прийом сільський голова - також цим же рішенням затверджені дні і 
години прийому секретарем с-р, головним бухгалтером та спеціалістом з 
земельних питань сільської ради. 

Дата, час та місце проведення прийому громадян доведено до відома громадян 
через розміщення графіків на інформаційному стенді сільської ради. Та 
зважаючи, на довгу протяжність території сільської ради ,прийом громадян 
спеціалістами сільської ради проводиться при зверненні жителів, тобто і поза 
графіком. А також існують 2 виїздні дні , а саме: 1-ий і 3-ий вівторок місяця в 
село Восьме Березня , що заходиться на відстані 4,5 км. від адмінбудівлі с\ради , 
яке також відноситься до Бугруватської сільської ради . 

У віддаленому селі Восьме Березня Бугруватської ж сільської ради за 
попередній період. 2013 року сільським головою було проведено 28 прийомів 
громадян за місцем їх проживання, в інший час жителі цього села тримають 
зв'язок з сільською радою через своїх депутатів, так як там проживають люди 
переважно пенсійного віку, а також в кожен двір роздано надруковані телефони: 

с-ради нільського голови, секретаря с-ради, лікаря, міліції та пожежників, за 
якими вони можуть звернутися в телефонному режимі. 

Щокварталу на засіданнях виконавчого комітету с-ради та один раз в 
півріччя на сесії сільської ради заслуховується звіт сільського голови та 
розглядається і аналізується питання про стан роботи із зверненнями громадян в 
Бугруватській сільській раді. 

Керівником загального відділу районної державної адміністрації Веретун Т.Я. 
постійно ведеться контроль за виконанням Закону України «Про звернення 
Громадян» на території сільської ради ,здаючи *ій звіти, вона постійно вказує на 
недоліки. 

Щороку спеціалістами загального відділу Охтирської РДА проводиться 
перевірка стану ведення документації по зверненню громадян, надається 



методична допомога. Грубі порушення і недоліки не виявлялись. Зауваження та 
рекомендації, на виконання довідки про результати перевірки, завжди беруться 
спеціалістами сільської ради до уваги та виконання в своїй подальшій роботі. 

Бугруватська сільська рада , а саме її жителі особливі ,так як ще в 2000 році 
село розпаювалося, розділилися і стали жити і працювати одноосібно : не стало 
базового с-господарства, керівника, і ні на кого розраховувати, тому люди 
навчилися працювати і розраховувати лише на себе , вирішувати свої проблеми 
самостійно. Але все ж-таки в вирішенні певних питань потребують допомоги -
тоді звертаються в сільську раду. Але не завжди їх звернення є в межах 
компетенції спеціалістів сільської ради. 

Саме тому ,я хочу сказати, що звернень за попередній рік надійшло до 
сільської ради не так багато - лише 49. 

Аналіз звернень , що надійшли до сільської ради показав, що зі своїми 
зверненнями найчастіше звертаються жінки середнього і старшого віку (29), 

рідше - чоловіки , звернень жителів молодого та працездатного віку надійшло -
17. 

З 49 звернень ,іцо надійшли - 36- на особистому прийомі а 13- письмових , 
з яких 3 - колективні. 

Позитивно вирішені -35 ,на 8 - надані вичерпні ,доступні і кваліфіковані 
роз'яснення , 3 - відмовлено з поважних причин з поясненнями і 3 -

залишені на довгостроковий контроль до остаточного вирішення . 
За тематикою колективні письмові звернення слідуючого характеру: 

- про перебій подачі електроенергії та занижену напругу; 
- про повернення сплаченого податку на землю НГВУ «Охтирканафтогаз» 
власникам зем. ділянок на яких розміщені нафтові свердловини ; 

- про виплату орендної плати Хухрянською філією ПрАТ « Райз - Максимко» в 
вересні місяці; 
- про ремонт дороги Бугрувате - Охтирка. 
- індивідуальні письмові: - про допомогу та дозвіл в оформленні добудов до 

жилих та господарських будівель (2); 
- про взяття на квартирний облік (1); 
- про дозвіл на прибирання старих, небезпечних дерев (2). 

На особистому прийомі найчастіше зверталися жителі громади з тематики 
наступних питань: 
- про отримання Президентської відзнаки « Мати - героїня»( 1); 
- про надання допомоги в оформленні пенсії (2); 
- про крадіжку власного майна (2); 
- про неприязні відносини з сусідами (13); 
- про допомогу в реєстрації на отримання заощаджень (4); 
- про допомогу в проходженні медичного огляду УБД ВВвійни вдома; 
- з невдоволенням на неякісну низьку подачу ел. енергії в житлові будинки(З); 
- про несплату аліментів на дітей (1); 
- про несплату майнової орендної плати (1); 
- про земельні неузгодження між сусідами (7); 



- про зловживання алкоголем членами сім,ї (1). 
- про надання допомоги в призначенні субсидій ( 3); 
- про встановлення фіксованої ставки єдиного податку (1); 
- про загублені документи на приватизацію землі в « Держкомземі» (2) . 
- про порядок зняття з підприємницької діяльності (1); 
- про затвердження встановленої плати за рибалку в Бугруватському ставку ( 1). 

На довгостроковому контролі до остаточного вирішення залишились 3 звернення: 
- про ремонт дороги Бугрувате -Охтирка (кол.зверн.) - (1 ); 
- про забезпечення електроенергією потужністю 220 Вт садиб жителів вулиці 
Постишева(кол.зверн.) - (1), 
- про допомогу в виправленні невірно виготовленого Держ. акта на землю( 1) 

Для повного вирішення певних проблемних питань отриманих під час 
звернень громадян на особистому прийомі чи письмовими зверненнями 
сільській раді доводилося звертатися до відповідних районних інстанцій, а саме: 
РДА, пенсійного фонду, управління праці , територіального центру, відділу 
міліції, Ощадбанку , «Держкомзему» , Охтирського РЕМу та інші , в більшості з 
яких отримувала сільська рада допомогу чи роз,яснення, найскладніше 
вирішувалися звернення, що пов,язані з роботою Охтирського РЕМу та 
«Держкомзему». 

Хочу подякувати всім службам і організаціям за порозуміння , допомогу і 
співпрацю. 

Розгляд звернень громадян ;моніторинг питань що порушуються у 
зверненнях, особливо повторних звернень, виявлення причин , що їх 
породжують;вжиття ефективних заходів щодо запобігання звернень до органів 
влади вищого рівня та засобів масових інформацій, посилення відповідальності 
працівників за вирішення питань - звернень, допомога у оперативному їх 
вирішенні та гарантування конституційного права на звернення громадянам - є 

пріоритетною основою в роботі працівників апарату Бугруватської сільської ради 
зі зверненнями громадян та особисто сільського голови. 

Сільський голова Ю.М.Таран 


