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3аслухавп-ти та обговоривгши 1нформац1то про п1дсумки проведення
Бсеукра!нсько] акц|| <3а чисте довк|лля>> в 9угу|вському район|, колег|я

районно| дерх{авно| адм|н1страц1| в1дм1нас, що з мето}о пол|птпення сан|тарного
стану населених пункт1в району та прилеглих до них територ|й проводилиоь

роботи з благоустрото 1з залуненням громадськост|, п|дприсмств, установ та
орган1зац|й району' Районного дер)кавно}о адм|н|страц|сто, органами м|оцевого
самоврядування було проведено зат<р|плення територ|| та призначено
в1дпов1дальних ос|б, як| зд|йснговали орган1зац1то та виконання заход|в з

наведення чистоти та порядку. |!роведено весняну дез1нфекц[ъо громадських
криниць' |х ремонт та очищення в1л мулу. 3 позитивно| сторони у проведенн|
цих роб1т сл|д в!дзнанити 1{угу|вську' Бовнанську, 3м|?вську м|ськ| ради,
Ёово покровоьку' йалин|вську' |{ечен|зьку, €лобожанську селищн| Ради.

Активну участь у наведенн1 нале>кного порядку на закр|плених територ|ях
взяли т<ер!вники гпт<1л, заклад1в культури, ам6улатор1й, л|карень, приватн|
п|дприсмц1, власники торг1вельних заклад1в.

1(р1м того' в населе1-|их пунктах району проводились акц|| <3робимо
!кра|ну чисто}о)), <<{ень 3емл1>>, <!ень води))' <<Бколог|чн1 толоки))' <{ень
благоустрого)"

9 ход1 акц|й, а тако}к у рамках п!дготовки до овяткування .{ня пам'ят1 та
прР1мирення (3 травня) | 76-о\ р1иниц| перемоги над нацизмом у Аруг!й св!тов1й
в1йн! (9 травня) м|ськими' селищними радами 9угу|вського району
проводилось облаштування братських могил, пам'ятник|в загиблим во|нам та
м1сць почесних г1оховань.

€таном на 31 .05.2021 ьта територ|| населених пункт1в 9угу|вського району
органами м|сцевого самоврядування' ш1дприсмствами' установами та
оргатт1зац!яшти незале)1(но в|д с|эорми власност1 було л|кв]довано
296 несанкц1от-товаг1р1х см1т:тсзвалищ. Фбсяг з1браних побутових в1дход|в склав
2,4 тис.мз. !порядкова1+о 1976'5 тис.м2 прибулинкових територ1й, 18 парк1в,
19 сквер|в, 118 дитячих та |04 спортивних майданиик|в. |{риведено до
нале)(1-1ого сан1тарно-еколог1чно!'о стану 1 | 5 кладовищ , 49 6ратських могил'
9 мемор!альних комплекс]в та 33 м1сця по1{есних поховань. {о уиаст| в

проведенн| заход|в у 1ие)1(ах Бсеукра|нсько] акц|| <<3а чисте довк|лля>> було
залучено 4500 ос!б.

Ёа терит'ор!| м!ських, селищних рад проводилися роботи з озеденення з



2
висадкою кв|т1в б1ля адм!н|стративних буд|вель, об'ект|в соц|ально-
культурного призначення' кронування та видалення фаутних дерев. |{ротягом
д|| акц|| було висад)кено 1 0900 дерев та 2] 50 куш|в.

Але, '' не ' дивлянись на по3итивн1 зм|ни, окрем| органи м|сцевого
самоврядування проводили заходи з благоустро}о на недостатньому р|вн1. |ак у
смт ({каловське зали1пасться невир1тшеним питання л1кв|дац|| см|ттезвалища'
яке утворилося 6тл7' гара>к1в. в с' 1{оробонкине сформувалось велике
см1ттсзвалище 6|ля п|дприсмства тов <)(арк1вська фруктова компан|я>>. у
м|крорайон1 <<Багшкир|вка> в м. 9угу|в та в м. 3м||в продов)ку}оть утвор1оватися
несанкц1онован| см|ттезвалища в,л|о1.'

Ёа недостатньому р1вн| ведетьёя робота щодо запровадх{ення розд|льного
збору твердих побутових в1дход|в, що € пору!пенням 3акону 9кра|ни <[[ро
в!дходи>>

(р1м того' м1ським, селищним радам активно необх|дно залучати
адм!н|стративн| ком|с1| для виявлення порутпник|в у частин] перев|рки
недотримання правил благоустро}о населених пункт1в в1дпов|дних громад.

Биходяни 3 вищеви!{ладеного' колег|я районно| державно| адм|н1страц||
вва)1{ас за необх|дгте:

1. Рекомендувати органам м|сцевого самовр ядування:
1.1. 3абезпечити виявле]-1ня та л1кв!дац|то стих|йних см|ттсзвалищ на

територ1| громад'
|'2.|[осилити роботу адм|н1стративних ком|с1й щодо притягнення ос|б, як|

пору|шу{оть правила благоустро}о' до в1дпов]дальност|.
1.3.[{роводити пост1йну роз'яснговальну роботу з ме{пканцями,

п!дприсмствами' установами та орган|зац|ями, яким надаготься послуги з

вивозу твердих побутових в|дход|в, щодо необх|дност| укладення договор1в на
вив1з побутового см|ття та сталого зд]йснення сплати за таку послугу.

1.4.3абезпечити впровад}|{ення розд|льного збору твердих побутових
в]дход1в на п!дпорядкован]й територ1|.

1.5. 3обов'язати кер!вник1в п1дприсмств, установ та орган|зац|й району
ус1х ф'р* власност|, що розташ.тован| на в|дпов!дн1й територ1| м|ських,
селищних Рад району, забезпечити систематичне належне прибирання власних
та закр|плених за ними територ|й.

2. Б|дд|лу х{итлово-комунального господарства, буА|вництва та
1нфраструктури районно| дер)кавно| адм|н1сщац|? п|дготувати проскт

розпоряд)|{ення голо в{.{ р айон но} дер)1{авно] адм |н1страц|| з означеного питання.

[олова ра йо п*но{ дерэка вно|
адм1н1страш|[ [гор волков

8летта [орланова
{ригта Болодьт<о
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2, 11р' стац .залучоння населення до |[рограми )китлових субсид1й за

п!дсумками опал|овального сезону 2020-2021 рок!в

3аслухавт11и та обговоривтпи 1нформац|то про стан 3алучення населення до
|{рограми житлових субсид|й за п|дсумками опал}ов€штьного сезону
2020-2021 рок|в, колег|я районно| дерх{авно| адм|н|страц|| в|дм|нае, що
|[рограма житлових субсилтй с ефективним засобом соц1ального захисту
населення.

€таном на 0|.07.2021 у район! |\7]7 с|мей користу}оться }(итлово}о
субсид!сго, що становить |9,6оА в|д загально| к1лькост1 с|мей району. €ередн|й

розм1р субсид1| на }!{итлово-комунальн| послуги складас |з4,з7 грн, на тверде
паливо та скраплений газ - зз]|,86 грн.

3агальна к|льк1сть одер)1(уваи|в субси дтй на к|нець опал}овального пер1оду
2020-2021 ротс|в склала |6289 домогосподарств' що на 1461 домогосподарство
мен1пе в пор|внянн| з опал}овальним пер1одом 20\9-2020 рок|в"

суму |94 млн в4з тис.грн' у тому числ| у гротшов|й гот|вков|й форм|
183 млн' 155 тис.гРн, } гроштов1й безгот|вков1й форм| 11 млн. 688 тис.грн.

Фсоблив1стго опал}овального пер1оду 2020-2021 рок1в стало те' що в|н
проходив в умовах карантину у зв'язку з по|пиренням коронав|русно? хвороби
соу1о-19.

} >т<овтн| 2020 року розм!р субсид1| на }китлово-комунальн1 послуги було

розраховано автоматично без звернень громадян. [ромадянам, яким житлова
субсид1я ран1тше була призначе|1а за р!тпенням ком|с|] до карантину' су6оид|я на
опалговальний пер|од те}к була розрахована автоматично (за умови, що у
доходах, склад1 с|м'| та майновому стан| н|чого не зм1нилося).

Б1дпов1дно до постанови (аб!нету \{1н1стр!в }кра|ни в|д 25.0з.2020 !{у 247
.|1р' особливост| надан1]я )1{итлових субсид|й> на пер|од карантину ро3рахунок
}|(итлових субсид|й проводився з урахуванням зб|льтпених на 50 в|дсотк|в
соц|альних норматив|в, у ме}ках як1,{х надастьс я субоид|я на оплату )китдово-
комунальних послуг.

Б1дсоток обов'язкового плате)ку с|м'] визначався для
домогосподарства 1ндив1дуально зале)кно в|д сукупного доходу.

1{_{оти>т<т+я 11роводилися зас1дання районно| ком|с|| з вир1тшення питань'
пов'язаних з призначенням )китлових су6сид\й, п1льг та дер}(авно| соц|ально]

допомоги малозабезпеченим с]м'ям. Р1тпення приймалися з урахуванням
!{ог{1{ретних обставин, шдФ склалися. 3 }ковтня 2020 по кв1тень 202| року

ко)кного
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проведено 20 зас|дань, на яких було розглянуто 802 звернення. Б|дпов|дно
до р1:шення ком!с1[ 16 с|м'ям було в|дмовлено у призначенн| субоид1\.

[{ротягом опал}овал];но|о пер|оду 2020-2021 рок|в свосчасно проводилися
перерахунки розм|ру субсид1т у зв'язт<у з1 зм1ного тариф|в' пер|оду отримання
субсид|1, зм1ни п|дприсмств - надавач|в }китлово-комунальних послуг. з )ковтня
2020 року по с|чень 2021: року щом1сяця проводився перерахунок розм1ру
субсид|| у зв'язку |з зм1ното ц1ни на газ.

[{ротягом 2020 ЁЁ'^у управл|нням соц|ального захисту населення районно|
дер)кавно] адм|н1страш|| опрацьовувалися списки' одерэкан| в|д Р1|н|стерства

ф!нано|в !кра{ни. за : р€зультата\,{и вериф1кац||, мето1о яко| с виявлення
неправом|рно виплачених субси!11й. Биявлено 15 випадк|в ненадання
|нформац1|, тт{о впливас на призначення субсид|\, а саме: у 7 випадках
одержуваи| субсид|| не пов!домили про зд1йснення куп|вл1 на суму понад
50 тис.грн, у 5 _ про зм]ни у склал1 с1м'|, у 3 _ про наявн1сть щанспортного
засобу, з дати випуску якого ш1инуло мен1пе п'яти рок|в. 3ага-г:ьна сума надм1р
нарахованих когшт|в склала 86,9 тис.грн' |{овернуто до бтоджету в}(е

55,6 тис.грн.
|{рийом заяв про призначення та надання >китлово| субсид11 та декларац1й

про доходи 1 витрати ос|б, як| звернулися за призначенням житлово| субсид||
зд1йснтоеться в територ|альних громадах, !{Ф входять до складу 9угу|вського

району, у центрах надання адм|н|стративних послуг Бовчансько| м|сько\ ради'
€таросалт1всько] та €лобохсансько| селищних рад. {е дас моя<лив|сть лриймати
документи в|д громадян за м1сцем про)кивання' прид|лити увагу ко)кному
громадя н ину, ят<ий потребуе допомоги.

Ёа сьогодн| вс1 територ!альн| громади району та центри надання
адм|н1стративних послуг району п1дклгоиен! до прощамного комплексу
<1нтегрована !нс!ормац|йна система <€оц|альна громада>.

|1-{ом!сяця |нформаш!я про призна.:ен| >китлов| субсид1| вноситься

управл1нням соц|ального захисту населення районно| деря<авно| адм1н|страц1|

до €диного деря{авного ресстру отримувач|в >китлових субсид|й.
Браховутони вищевикладене' з мето!о п|двищення ефективност| роботи

щодо реал|зац1| |1рограми )китлових субсид|й у 9угу|вському район|, колег|я

районно| дерх(авно| адм1н|страш!| вва}{ас за необх1дне:
1. Рекомегтдувати Бовчанському' 3м||вському м|ським, 1!1алин|вському'

Ёовопокровському' |{ечен|зькому, €лобо>канському' €таросалт!вському,
9каловському селищним головам:

1' 1. [{оси лити контроль та забезп ечити прийом документ|в в|д щомадян
щодо при3начення }китлових субсид|й за допомогото програмного комплексу
<1нтегрована 1нформац|йна система <€оц|альна громада)).

\.2. Фрган1зувати прийом дот<умент|в щодо при3начення )китлових
субсид|й на новий пер1од в1д громадян, як1 не ма[оть права на автоматизований

розрахунок субсид1| з 0 1 '05 '202\ '

1 .3. 3абезпечити 1нформування громадян, як1 отримували )китлову
субсид1го в опал}овальному сезон! 2020-2021 рок|в | яким !1 призначення на
наступ:-тий пер1од лр0ведено автоматично' про необх1дн!сть пов1домити до
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о| .09.2021 управл|ння соц1ального захисту населення районно| деря<авно|
адм!н1страц|! про наявн!сть умов' за яких }1(итлова оубсид|я не призначаеться,
що визнанен! у пункт1 14 |{оло>т<ення про порядок призначення )китлових
субсид\й. затБерд}кеного постаново}о 1{аб1нету 1м{|н|стр|в 9кра|ни
в|д 2! . 1 0. ! 995 л': в48.

|.4. [{1дтримувати в актуальному стан! !нформац|го щодо призначення
я(и'глових субсидтй на.дов|дкових стендах.

2. Рекомендув{ти територ1альному в|докремленому безбалансовому
в1дд|леннто -м |0020|0449 ф1л1| [арк|вського обласного управл|ння
А1 <Фщадбанк> цровести роботу.щодо перерахування з рахунк! для ви|\лати
я<й|лових су6сид1й на! поточн| рахунки одер)куван|в яситлово| субоид|| в А1
кФщадбанк> невикористаних котпт|в за п|дсумками опа.]1}овального пер|оду
2020-2021 рок1в.

3. !правл|ннго соц1ального захисту населення районно| дерх<авно|
адм1н1страц||:

3.1. |{ост|йно вдоскона']1}овати практику роботи спрощеного механ|зму
призн ачення )китлових су 6сид|й.

3.2' ||осилити контроль та забезпечити свосчасне призначення субсид11 за
новим порядком у встановлен1 законодавством терм1ни.

3.3. 3абезпечити проведення 1н(;ормац|йно-роз'яснтовально] роботи щодо
порядку призначення }1(итл0вих субсид1й через засоби масово| 1нформац|| та
1пляхом розшт|щення 1глформац1| на вебсайт1 районно| державно| адм|н|страц1|,
на стор1нках |нтернет ресурс|в.

3.4' Розпочати роботу щодо призначення )китлових оубсид1й без звернень
громадян з урахуванням |нформац||, отримано| в]д \{|н|стерства ф|нанс|в
!кра|ни за допомого!о 1гтформац|йно-анал|тично] платформи електронно|
вериф!кац1| та мон!торингу.

3.5. [{р' проведену роботу |нформувати голову районно| дер>кавно|
адм!н1страц1| нерез в1дд1л документального забезпечення та контрол}о апарату

районно| дер)|{авно] адм|н|страц1| до 01 )(овтня 2021 року.
4' |{|дготувати проскт розпоряд)кення голови районно} деря<авно|

адм1н1страц11 з озЁ{аче!-1ого питання'

[ олов:т ра йонгло| дерэпса вно|
адм!пл!страц|| волков

Фле*та {-орл:'т.лова

Фле:ссагтдр "]1исянсьтсий
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3. 11ро стан реал!зац|| дерисавгпо| пол|тики у сфер! запоб!гання корупц![
у 9угу!вс ьк1й рай он пл !й де1!эка вт!|й адм ! н !стра ц|| )(а рк!всько| област!

3аслухав1ши та обговоривтши |нформац|го про стан реал|зац1| деря<авно|
пол1тики у сфер1 запоб|гання корупц1| у 9угу|вськ|й районн|й дер>кавн1й
адм1н|страц||, колег1я районно| дер)кавно| адм|н|страц|| в|дм1нас, що
антикорупц|йна робота в районн!й дер>кавн1й адм1н|страц!| спрямована на
запоб!гання корупц1йним проявам, пооилення роз'яснтовально] роботи,
забезпече1{ня прозорост1 роботи дер)кавних слу>кбовц1в та п1двищення р1вня
дов1ри громадя{{ до влади.

Розпорядх{енням голови районно| державно] адм|н1страц|| в1д 15 лтотого
2021 року м 2в затверджено [{оло}1(ення про уповновах{ену особу з питань
запоб|гання 1'а виявлення т<орупц!: у 9угу?вськ|й районн!й дер>кавн!й
адм1н1страц|| [арл<1всько| област|, а розпорядженням голови районно|
дер)кав}{о1 адм|гт1страц!| в|д 09 л1отого 2021 року )\э 19 покладено обов'язки
уповнова>т<ено] особи з питань запоб!гання та виявлення корупц1| у 9угу|вськ|й
районн|й дер>кавн|й адм1н1страц!? )(арк1всько| област| на !тпатток 1етяну
Болодимир1вну, головного спец!ал|ста в1дд|лу управл|ння персон€ш{ом а[|фату
районно| державно| адм1н|страц!|, тимчасовФ, АФ призначення в установленому
законодавством порядку головного спец]ал|ста з питань запоб1гання та
виявлення корупц|| а11арату 9угу|всько| районно[ дер)кавно| адм|н|страц||
[арк!всько| област1.

й!ськими' селищними головами визначено в|дпов|дальних ос1б з питань
запоб|гання та виявлення корупц!| у п!дпорядкованих структурах.

Ёа виконан1-{я ви[4ог антикорупц!йного 3аконодавства у районнтй
дерхсавн|й адм|н|страш|| с чинним розпоряд)кення голови районно| дер>кавно|
адпт|н1страц|| в1д 07 гру::ня 2020 року }'! 355 .[р' затверд)кення |{лану роботи
9угу[всько| районно| дер)кавно| адм|н1страц|| з питань реал|зац|| засад
деря{авг{о} антикорупц|йно| пол1тики на 2021 р!к>.

Робота 3 поперед)кен}{я корупц1йг1их прояв|в серед деря{авних слу>кбовц1в,
недопущен1]я ш{о)1(ливост1 виникЁ{ення у них конфл|кту |нтерес|в в апарат| та
структурних п|дрозд1лах райогтно| державно| адм1н!страц1| проводиться
пост]йно.

Районного деря{авною адм1н1страц|его в)киваготься заходи щодо
п]двищент-:я ефективност| роботи |з зверненн'1ми громадян, забезпечення
всеб1чного розгляду пору1шенр1х у них питань' оперативного ]х вир|тпення,
задоволег{ня за1{онних прав 'га |нтерес|в громадян, 3 урахуванням зд|йснення
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заход1в щодо запоб1гання створеннго мо)кливостей виникнення конфл|кту
|нтерес|в п1д нас розгляду звернень громадян' }оридичних та ф|зинних ос|б.
Б1дпов!д| на звернення громадян надаготься своечасно' у терм|ни, визначен|
чи [|ним законодавством.

|1ровод иться робота щодо реал|зац1| 3акону }кра|ни <|{ро доступ до
публ1нно| 1нформац1|>, а такох{ забезпечення прозорост| та в|дкритост| в

д|яльност1 районьто[ дерх<авно| адм|н1страц||, створення механ1зм|в реал1зац||
права кожного на дос|уп до публ|нно| 1нформаш1|, ш{о 6ула створена а6о
отр|4мана районного дер}кавного адм|н|страц|сто в процес1 виконання наданих
чинним заког!одавством повновах{ень., Фскарх{ень р|п_тень, д|й чи безд|яльност|

районно| дер}1{авно| адм|н|страц1|; як р6зпорядника публ|нно| |нформац||, з боку
запитувач!в не було.

[екларац1го особи' уповнова>т<ено| на виконання функтц!| дер)кави а6о
шт|сцевого самоврядува{-{ня' за 2020 р1к подали 2|6 державних слухсбовц1в
адм|н1страц|т (фактично працюючих та зв]льнених уг{родовж 2020-202| рок|в, з

урахуванням 3м!}всьт<о|, Бовчансько| та |{ечен1зько{ районних дер)!(авних
адм|н1страц1й). [| деклараш1| наявн| в €диному деря{авному ресстр| декларац|й
ос|б, уповнова)кених на виконання функц|й дер)кави або м|сцевого
самоврядування.

1_{а 1 дер}1{авного слуя<бовця' який не сво€часно подав декларац1то особи,

у11овнова>;сено| на виконання функш|| дер)кави або м1сцевого самоврядува11ня, а

сап,1е декларац1то суб'с:<т|в декларування' як! припиня}оть д|яльн1сть, пов'язану
з виконаг1ням функц1й держави або м1сцевого самоврядування, та на 2

дер)кавних слух<бовц|в' як| не лодали щор|нну декларац!то, направлен!
в|дпов1дн| пов1домле!-{ня до Ёац1онального агентства з питань запоб|гання
корут:ц1| в1дпов1дно до вимог чинного законодавства.

3а зв|тний пер1од |нс}ормац11 щодо проведення перев1рок додер)кання
законодавства 1 рев1з!й. застосування адм|н!стративних 1птраф1в та ф|нансових
санкц1й до праш1внит<!в районно| дер)кавно] адм1н|страц|| не надходило.

Р1гшень суду про притягнення до в1дпов1дальност| державних слу>кбовц|в

райотт;-то| дер)т{авно| адм|н1страш1| не надходило; за вчинення корупц1йних д|янь
чи 1нгших правопору1шень' пов'язаних 1з корупц|сто, зв|льнень дер}кавних
службовц1в |з займаних посад на п|дстав| р1птень суду не було.

Аля |нс!ормування громадськост1 з означеного литан|1я на оф1ц|йному
вебсайт| районно| дер}1{авно| адм1н1страц|| ведеться рубрика <<3апоб|гання
]1роявам корупц1[>.

1ако>тс на оф1ц1йному вебсайт1 районно| дер}кавно] адм1н1стратт1] с
спец1альна кнопка <|1ов|домлення про корупц!го>.

з мето1о забезпечення реал1зац1| завдань у сфер1 запоб|гання корупц1|,
визначених 3аконом }кра|ни .[{ро запоб1гання корупц1|>, актами 1

дорученнями |1резидента }кра|ни та 1{аб1нету \{1н|стр!в }кра|ни, запоб|гання
корупц1йним проявам' посилення роз'яснъовально? роботи, забезпечення
прозорост| роботи дер)|{авг1их слуя<бовгт|в та п|двищення р1вня дов|ри громадян
до влади колег|я райол*;то| дер)т(авно] адм1тт1страц|| вва)кае за необх|дне:
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1. [{ергшому заступнику голови' заступникам голови, кер|внику а|\Фату

та кер|вникам структурних п!дрозд!л|в районно| державно| адм|н|страц||
забезпечити неухильне виконання законодавчих та нормативно-правових акт|в

щодо ви!{о!1ання чинного антикорупц!йного законодавства 9кра|ни.' 2' 1{ер!вникам с1руктурних п|дрозд1л|в районно| дерхсавно] адм|н|страц1?:
2'\. |{ровести анал|з ста1]у реал1заш|| дерх<авно| пол|тики у сфер|

запоб|гання корупц1'ц у п1дпорядкованих п|дрозд|лах та за результатами
проведеного анап|зу в>т<ити д|свих заход1в щодо практично| реал1зац1| нинного
анти|(орупц|йного закоцодавства }кра|л:и.

'' 2'2. 3д|йснити за!6ди ,щод1т 'п]двищення р|вня осв|ченост| державних

2.3' Розглянути питання про стан реал|зац1| дер>кавно] пол|тики у сфер1

запоб|гання корупц!! у п1дпорядкованих п1дрозд1лах на" нарадах та надати
|нформац1го з цього питання до в1дд1лу управл1ння персон€[лом апарату

районно| дер)1{авно? адм|н!страц|| до 01 вересн я 2021 року.
2.4. Б>т<ивати заход|в щодо посилення в|дкритост|, гласност| та прозорост|

у д!яльност1 п|дпорядкованих п!дрозд!л|в, забезпечив11]и своечасне пост|йне
нада}{ня в1дпов1дно| 1нформац1: для публ1кац|| на оф!ц1йному вебсайт| районно|
деря(авно] адм|н1страц||'

2.5' 1!ом|сяино до 10 числа надавати уповнова>кен|й особ| з питань
запоб1гання та виявлення корупц1| у 9угу|вськ1й районн|й дерх<авн|й
адм|н1страц!: [арк1всько| област| |нформаш1го про публ|ин| закуп|вл|, як|
зд!йснтос в|дпов|дний структурний п1дрозд|л'

3. Рекоме}|дувати м!ським, селищним головам:
3.1. 3абезпечити пост|йне проведення правоосв|тньо| роботи з депутатами

м1ських, сели1цних рад та посадовими особами орган|в м1сцевого
самоврядування з питань зм!н в антикорупц|йному 3аконодавств|.

3.2. Б>т<ивати додаткових координац|йних заход|в у 3азначеному напрям| з

ме'го}о м1н1м1зац1[ скосння корупц]йних правопору1шень депутатами м|ських,
селищних Рад та посадовими особами орган!в м!сцевого самоврядува|1ня.

4. [оловному спец!ал1сту в1дд|лу управл|ння персоналом аларату районно|
дер)кав}'о| адм!н|страц|[ ?етян1 }тшатгот<:

4.|. (прияти п1двищеннто квал!ф1кац|| прац|вник|в районно| державно|
адм|н|страц|| з зазначе|-1их питань.

4.2. Бя<ити орган1зац1йних заход1в щодо свосчасност1 подання суб'сктами
декларування районгто| дер)кавг{о| адм|н|страц|| декларац|й ос|б,

уповнова}!{ених на ви]{онання функц|й дер)кави або м1сцевого самоврядування'
за 2021 р1к, а тако)1{ забезпечити контроль за поданням декларац|й ос1б,

уповнова)1{ених на викона17ъ1я функц1й дер)кави або м1сцевого самоврядування'
кандидатами на зайняття посад державно| служби та особами, як1 припиня}оть

д1яльн1сть, пов'язану з виконанням функц|| дер)кави або м!сцевого
самоврядування.

4.з ' 3д|йснтовати мон1торит-тг оф1ц1йного порталу оприл}однення
1нформац1| про публ1нн1 закуп|вл1 }кра|ни <<Рго7отто> або |нтпих портал|в, на
яких районна дер)1(авна адм1н1страц1я проводить тендерн| процедури.



1нформац!то про
питань запоб!гання та виявлення корупц|| )(арк|всько| обласно:
адм!н|страц1| тт1ом|сяця до 20 числа.

4.-4. :[{1дготувати проект розпоряд)кення голови районно|
,, ':.адм1н1страц11 з о3нач.еного цитання.

в1дд!лу з

дер>кавно|

дерх<авно|

Флегта [орланова
1етяна }тпатток

1гор волков
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. 
зас!дан*пя колег1! районно| дер>кавно| адм|н1страш1|

в!д 10 серппя 202| року

4. |{ро ,!д.у**" роботи !з зверне|{1!ями громадян у {угу{вськ1й районн1й

дер}кавн|й адм!н!страц1| )(арк1всько| област! за | п!вр1нн я 202| року

3аслухав [литаобговоривгпи |нформац1то про п|дсумки роботи |з зверненнями

громадян у 9угу|вськ|й районн|й дер>тсавн|й адм1н1страц1| {арк|всько| област| за

1 п|вр|ння 2021- й'.у, колег|я районно| дер}[{авно| адм|н1страц|| в|дм|нас, що робота

|з звернен*','" .р'мадян у 9угу|вськ1й районн|й дер>кавн|й адм|н|страц|| ведеться

на нале}кному р|вн|.
3а 1 п1вр| чтчя2021 року на адресу районно} державно| адшт|н|страш|| над|йтпло

211 звернень громадя}{: через областту дер}1{авну адм|н1страц1то - \56 звернень'

по11{того _ зв, в1д |нтших орган|зац]й' установ _ 3. Безпосередньо в1д громадян

над|йгшло 10 звергтень: у тому числ| особисто - 10, на особистому прийом| _ 0'

1ат<о>т< над1йш:ло 4 електронних звернення.

3а зв1тнгтй пер1од над|йгшло 1 дублетне звернення'
]ако>т< за 1 п|вр|тчя2021 року над1йгпло 1 1 колективних звернень, повторних

звернень не надходило.
€еред зверне1{ь, що над1йтлли' пропозиц|й (заува;кень) - 1, скарг _ 11 ' заяв

(клопотань) - 199.

3 урахуванням колективних звернень до районно| деря<авно] адм|н|страц||

звернуло сь 656 громадян' Бони пору1шил и 222 р!зноман1тних литання.

Ёайб1льгп характерними питаннями' з якими зверталися громадяни, 6ули

питання комунального господарства _ 7 \.|1адругому м|сц| знаходяться питання

соц|альгто| пол!тики та соц1ального захисту - 41, порутпен| питання стосувалу|ся

надання матер1ально| допомоги на л|кування та у зв'язку з перенесенням соу1п-
19' нараху*'й*'" субсид1|, виплати соц|ально| допомоги у зв'язку з ваг|тн|ст}о та

пологами' при1швид1шення виплати компенсац|| витрат за надання транспортних

послуг для проходх{ен}{'1 процедур гемод|ал|зу, отримання. котпт|в за п|льгу на

тверде паливо та газопостачання' а тако}|{ надання матер!ально] допомоги на

в!дновле ння бу динку п|сля поже>к1.

!с1м громадяг|ам, як1 зверта.]1ися до районно! дер)кавно] адм|н|страц|? за

матер1альшо}о допомого}о' 6ули надан| роз'яснення стосовно необх|дност|

.,.р*у,'ся 1з заяво}о про на/{ання матер!ально| допомоги до виконавчого ком|тету

в|дпов1длто| ш:|сько] .ти селтцщно| Ради за м|оцем шроя{ивання'
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'1'ако>к ме1шканц|в району турбу}оть""р'блем"1 'у''11: 'т,' 
культури та

культурно{ спадщ ини - 29; тра;с.'р'у та зв'язку - |6;прац| | зароб|тно? плати -
15; аграрно] пол|тики | земельних ,1й''"'' _ 1 1; еколог|] та природних ресурс1в 

_

9; жи1лово] поп1т ики тад;",,''й|''р.''|, м|сцевого самоврядування _ ло 7;

економ|чно], ц]]ово] шол|тики та бул1'""ш]"^] - 6; забезпечення дотримання

законност| та охорони правог1оряАку, реал|зац|| прав | овобод громадян _ 5;

д|яльност] м1сцевих орган|, ,"*й,'чо] влади - 3; с|мейно] та гендерно{ пол|тики'

!'*'.'у прав д1тей та'охорони здоров'я _ по 1.'

|1ротягом зв|тного пер1олх {''.'.''"*'о! к|лькост! звернень, ш{о над!йцтли до

районно|державно],адм1-н!с]!1';1,10-вир|тшенопозитивно'на9з_надан|
роз,яснення зг1дно .'т,:11 

-.-'*'!',авством' 
7з _ в|дправлено за належн1ст1о'

}2 звернень в1д1{ликан1 заявниками' Ба цаний час у стад1] ро3г'1яду перебувас

" '";,"";жання вимог постанови [(аб]нету му1чР1в !край:'::::';к1}1ч у
21 1 <|1ро запоб|гант{я по1ширенн}о 1-1а територ1! !крайи кор^онав'чу'т^9_?]1"*3':

(з1 зм!нами та доповненнями), р|тпення позачергового зас|дання рег1онально-1

ком|с|] з пита1{ь техноген*''--^','г|чно] безпеки та над3вичайних ситуац1и

{арк1вськот област| в|д |2.0з'2020 ш9 0|-2212220' почина}очи з 16'03 '2020

о б м е же н о о со б и ст ий лр ийом гром адян п о с адо вимио собами 9угу|всько{ районно?

державно] адм|н|страц|| до особливого розпорядження'

|1итаттня щодо роботи 1з зверненнями громадян систематично заслухову1оться

на зас|даннях колег1] районно{ ."|*',"о| адм1н1страш1!' |ак'.23 лтотого 2021' року

в|дбулось сп|льгте зас|дання .''.!1т районно{ *.р*.'*''| адм|н|страц|| та пост|йно

д1гочо] ком1с1] районгто| ^.р*',,'!' 
адм1н!страц|] з питань розгляду звернень

громадян, де було заслуха1-1' !''',*'" .:т-у"^ п|дсумки роботи |з зверненнями

громадяну9угу|вськ1йрайонн1йдер>т<авн|йадм|н|страш|!за2020р|о.
11а виконання пункту 3 !казу |1резиден''}.р'т*' ""\\0] :??'200в 

]ю 109/200в

<|[ро пер1почергов| заходи *','_ забезпечення реал1ч1 '' гарантування

коЁ1ституц!йгтого права на зверн"''1. до о!ган|в дерхсавно] вла д|4 та орган|в

м1сцевого самоврядування)) при районн|й державн1й адм|н|страц|! прац1ое

пост|йно д!тона ком|с]я з питань розгляду ,..р''}Ё громадян. !{а зас|даннях ком|с|]

розглядаготься питання, що виклика}оть соц|ал1ну ":],|1'у 
та потребуготь

моб1л!зац1{ ресурс|в та зусиль орган1в виконавчо! влади р|зного р|вня | орган!в

м1сцевого самоврядування 
^^--"^т:тл!й пепх{ав

Фдн1сго з форм ст-т|лкування з грома^"т?*, 
"-, ::йт"11^]'-|':::,"'"

адм!н1страц!] с те-гпефогтний зв]язок з насел-е::"* 1|1Ряма']:|1" 
1ема сп1лкування

заздалег|дь доводиться до в1дома ме1пканц|в району ":р': 
!нформац!йну газету

<Б1сник 11угу!вшини)) та 
''р'1.*неь1а 

на оф1ш|}"'*,у вебоайт| районно!державно{

адм|н!страц1].
3от<;эема,17нервняпоточногорокув!дбувсятелефоннийзв,язокзнаселенням

<||ряма л1н|я> з кер1втти1{ом апарату районно{ дер>т<авно1 адм|н|страц|] за темо}о

<3вернегтнягромадян-одназформ}.таст|населеннявдержавномууправл1нн1).
Ёа б|льтл!сть звернень були 

",д'*'| 
роз'яснення безпосередньо ш|д час сп1лкування'
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!{а оф1ц1йному вебсайт| районно| деря{авно| адм|н|отрац|| розм|щуеться

|нформац1я про роботу !з зверненнями громадян, граф|ки особистих та ви]зних
прийом|в кер|вництвом районно| деря{авно| адм|н|страц||.

у_ раионн-1и дер)!{авн1и адм1н1страц11 створено належн1 умови для надання
квал|ф|ковано| допомоги громадянам з правових питань. Бпродов>к 1 п|вр|ния
2021 року до громадсько| приймальн| з надання безоплатно| первинно| правово|
допомоги 9угу|всько|,районно! дерхсавно| адм|н|страц|| звернулося 5 меш:канц|в
9угу|вського району1 Бс|м надано консультац1] та грунтовн| роз'яснення з

правових питань та допомога у складенн| заяв' скарг та |нтпих документ|в
правово:о характеру. Р1адано допчм0гу в забезпеченн| доступу ос|б до вторинно|
правово1 допомоги.

!ля забезпечення реал1зац1? конституш!йних прав громадян на звернення та
особистий прийом, обов'язкове одер)кання обгрунтовано| в!дпов|д1' неухильного
ви1(онання норм чинного законодавства про звернення громадян, колег1я районно?
державно| адм!н1страц|| вва)кас за необх1дне:

1. |!ергшому засту11ни!(у голови' заступникам голови, кер|внику алщату
районно| дер}кавно| адм|н|стратт|];

1' 1' €прияти зростанн}о показника позитивно вир|тпених питань' за3начениху
звернег1нях.

1.2. 3вертати увагу на вир!гпення питань, пору11]ених у колективних
зверненн ях' та пер1почерговий розгляд звернень , у яких пору1пу}оться проблеми
соц|ально незахищених верств населення | ос|б, як| матоть особлив| заслуги перед
}кра|ното, обов'язкове роз'яснення заявникам порядку оскарх{ення лрийнятих

р!шлень в|дпов!дно до вимог чинного законодавства.
1.3. 3абезпечити налех{ну взасмод!го дер}кавних орган1в влади та орган1в

м|сцевого самоврядування з метого оперативного | всеб|чного вир|тшення' в мех{ах
повнова}1(е!]ь' питань, з якими зверта}оться громад яни на особистому прийом1.

1'4. Бя<ити додаткових заход1в щодо вдосконалення роботи 1з звернен!{ями
громадя|{, особливу увагу лрид\лити орган1зац!| систематичних зустр|ией з

населенням як безпосередньо на м|сцях, так | через засоби масово| !нформац||.
2. (ер|вникам структурних п|дрозд|л1в районно| дерх<авно| адм|н1страц||:
2' 1. 3абезпе!1ити дотриманн'{ вимог 1нструкц1] з д1ловодства 3а зверненнями

громадян в органах дер}1{авл-то| влади 1 м|сцевого самоврядування, о6'еднаннях
громадян, на п!дприс1\{ствах, в установах' орган1зац|ях, незалежно в1д форм
власност|, в засобах масово| 1нформац||, яка затверд)1(ена постаново}о (аб|нету
й1н1стр|в }т<ра|ни в1д 14.04'|997 м 348 (|з зм1нами).

2.2.3абезпечити недопущення факт1в формального п1дходу до роботи з

розгляду звернень громадян.
2.3. [{роводити анал|з ! узагальнення питань' що пору1пу}оться у зверненн'1х

громадян, особливо |1овторних 1 колективних, виявляти лрич'1ни, 1!Ф ]х
пород}1{у!оть, в}1{ивати заход|в для розв'язання найб|льтп актуальних проблем.

2.4. /\о'тримуватися вимог чинного законодавства, доручень кер|вництва

районно| дер}!(авно| адм|н!страц1| п!д нас п|дготовки в|дпов|дей за результатами
розг'1яду звернень громадян' що перебуваготь на контрол1.
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3. Рекомендувати виконкомам м|ських, селищних рад:
3. 1 . Б>:<ити аналог1чних заход|в.
3'2.(тан роботи 1з зверненнями громадян розглядати на зас|данттях

виконком1в дв{ч1 на р1к - за п1дсумками року та пер1пого п1вр1ччя.

4' Рекомендувати т<ер1вникам п1дприсмств' орган1зацтй та установ району
в}1{ити нев1дкладних заход|в щодо забезпечення реал|зац|| конституц|йних прав
громадян на письмове.звернення та особистийлрийом, обов'язкового одер)кання
обгрунтоват-то| в!дпоЁ'!д1) неухильного виконання норм 3акону }кра|ни .[{ро
звернення гр0мадян)).
' 5. Б!дд!лу забезпес1ення досту"у д-' 

публ|яно| |н.формац|| та розгляду 3вернень
гром адян ашарату раионно1 дер}кавно 1 адм 1|]1страц1| :

5.1. [{роводити анал!з 1 узагальнення питань, що пору1пу}оться у зверненн;{х
громадян, особливо г1овторних | колективних.

5'2. 3абезпечити [{адання методично] та практично| допомоги структурним
п|дрозд|лам районно| дер}кавно| адм|н|страш|| та органам м|сцевого
самоврядування з питань роботи 1з зверненнями громадян.

5.3. [{1дготувати проскт розпоряд)кення голови районно? деря<авно|
адм1н!страц1| з означеного питання.

| олова р:т йоглгпо1 лер;лса вг:о|
адм!гп!ст1эац!? [гор волков

Флетла [орланова
-}[тобов 1{|ят+сьт<а


