
 

Про звернення громадян у ІІ кварталі 2020 року 

 

 

Громадяни України у своєму повсякденному житті зіштовхуються з 

необхідністю звертатися з різних питань в установи, організації, органи влади 

різного рівня тощо. Право на звернення є одним з конституційних прав 

громадян України. Зокрема, статтею 40 Конституції України передбачено: «Усі 

мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або 

особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані 

розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом 

строк».  

Протягом ІІ кварталу 2020 року до виконавчого комітету міської ради 

надійшло 333 письмових звернення. Прийоми громадян з особистих питань 

керівництвом виконавчого комітету не проводилися у зв’язку із введенням на 

території України карантинних заходів. Але незважаючи на них, 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».  

Всі звернення були зареєстровані та розглянуті у терміни визначені 

чинним законодавством, громадяни порушили в них 371 питання. За 

результатами розгляду 173 (46,6%) питання вирішені позитивно, на 183  

(49,4%) – надані роз’яснення відповідно до чинного законодавства, 15 (4%) – 

перебувають на довготерміновому контролі.  

Найбільш актуальними залишаються питання житлово-комунального 

господарства. Проблеми ремонту житлового фонду, благоустрою міста, розміру 

тарифів на утримання будинків склали 51,8% від загальної кількості усіх 

зареєстрованих звернень громадян.  

Призначення субсидій, виплата соціальних допомог та надання 

матеріальної допомоги залишаються не менш важливими особливо для 

громадян пільгових категорій та тих, хто під час введення карантинних заходів 

опинилися в скрутних життєвих обставинах. Майже 23% мешканців нашого 

міста зверталися за допомогою у вирішенні питань соціального захисту 

населення. 

 Також, за вирішенням інших проблем до керівництва міста зверталися 

громадяни з питаннями будівництва та підприємництва, забезпечення 

законності та правопорядку, охорони здоров’я та інші. 

Через платформу «Єдиної системи місцевих петицій» на даний час 

здійснюється збір підписів під 3-ма петиціями. 

Щовівторка в приміщенні Громадської приймальні з 9.00 до 10.00 

продовжувала працювати «гаряча» телефонна лінія. Протягом квітня-червня 

2020 року проведено 14 «гарячих» телефонних ліній, від мешканців міста 

отримано 38 телефонних дзвінків, розглянуто 41 питання.  



Забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених в них 

проблем, оперативне вирішення, задоволення законних прав та інтересів 

громадян на сучасному етапі є одним із пріоритетних завдань виконавчого 

комітету Конотопської міської ради. 

 

 

 


