
Про звернення громадян у І кварталі 2020 року 

 

Право громадян на звернення закріплене на законодавчому рівні: 

статтею 40 Конституції України, Законом України "Про звернення громадян", 

Указом Президента України від 7 лютого 2008 року №109 «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування права на звернення до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування».  Саме тому 

робота з розгляду звернень громадян була, є і буде залишатися пріоритетним 

напрямком роботи виконавчого комітету міської ради. 

Протягом І кварталу 2020 року керівництвом виконавчого комітету 

міської ради розглянуто 411 звернень, що на 250 звернень менше ніж у 

відповідний період минулого року, порушено 458 питань. Із них 356 письмових 

та 55 усних звернень. Проведено 13 особистих прийомів громадян, як в 

приміщенні виконкому, так і з виїздом на місце проживання та трудової 

діяльності громадян. Незважаючи на те, що відповідно до протоколу 

позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій при Прем’єр-міністрі України Шмигалю Д.А. 

від 10.03.2020 особисті прийоми громадян в усіх органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування скасовано до особливого розпорядження, у 

зв’язку із введенням на території України карантинних заходів, конституційне 

право громадян на звернення не порушувалось. Мешканці зверталися до 

керівництва з письмовими заявами, електронними зверненнями та у 

телефонному режимі через ДУ «Урядовий контактний центр» та ДУ «Сумський 

обласний контактний центр».  

Незважаючи на значне зменшення кількості звернень актуальними 

залишаються питання соціального захисту населення (-129), житлово-

комунального господарства (-103).  

Призначення та виплата субсидій, соціальних допомог та надання 

матеріальної допомоги становлять (40,8%) питань, порушених громадянами. 

Проблеми ремонту житлового фонду, благоустрою міста, розміру тарифів на 

утримання будинків склали 31,2% від загальної кількості усіх зареєстрованих 

звернень громадян. Не залишилися поза увагою і питання охорони здоров’я, 

будівництва та підприємництва, забезпечення законності та правопорядку, 

аграрної політики і земельних відносин, транспорту та зв’язку, житлової 

політики та інші. 

Щовівторка в приміщенні Громадської приймальні з 9.00 до 10.00 

продовжувала працювати «гаряча» телефонна лінія. Протягом січня-березня 

2020 року проведено 12 «гарячих» телефонних ліній, від мешканців міста 

отримано 13 телефонних дзвінків, розглянуто 18 питань.  

Роботу з розгляду звернень громадян керівництво виконкому тримає на 

особливому контролі. 

 


