
 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 22 липня 2021 року                                                                                                     № 421 

         с. Петропавлівська Борщагівка 
 

Про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли 

до Борщагівської сільської ради Бучанського району 

 Київської області за перше півріччя 2021 року 

  

На виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 

року №109/2008 «Про першочергові заходи   щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування» та з метою підвищення ефективності 

роботи управлінь, відділів, структурних підрозділів сільської ради зі 

зверненнями громадян і забезпечення об’єктивного, всебічного та вчасного 

розгляду звернень громадян, а також, приймаючи до уваги довідку загального 

Борщагівської сільської ради про стан роботи зі зверненнями громадян, що 

надійшли до Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

області за перше півріччя 2021 року, виконавчий комітет Борщагівської 

сільської ради,- 

В И Р І Ш И В: 

   

1. Затвердити довідку про стан роботи зі зверненнями громадян, 

що надійшли до Борщагівської сільської ради  Бучанського району 

Київської області за перше півріччя 2021 року взяти до відома (додаток 1). 

 

2. Заступникам сільського голови за напрямками роботи, керуючому 

справами (секретарю) виконавчого комітету, керівникам структурних 

підрозділів сільської ради, керівникам комунальних підприємств, установ, що 

належать до сфери управління сільської ради: 

2.1 Забезпечити виконання закону України «Про звернення громадян», 

Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 



конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування» та інших нормативно-правових актів, що 

стосуються роботи зі зверненням громадян. 

2.2 Вживати невідкладних заходів по недопущенню надання 

неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями 

громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, 

безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам.  

2.3 Узяти під особистий контроль керівникам відповідних органів 

розгляду звернень та забезпечення проведення першочергового особистого 

прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», 

інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв 

Радянського Союзу, Героїв України. 

2.4 Приділяти особливу увагу вирішенню проблем, з якими звертаються 

ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші 

громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. 

2.5 Забезпечити персональну відповідальність посадових осіб за якісну 

підготовку відповідей на звернення громадян. 

2.6 Вжити заходи для поновлення прав і свобод громадян, порушених 

унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, 

притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, в тому 

числі до дисциплінарної відповідальності за невиконання чи  неналежне 

виконання службових обов'язків щодо розгляду звернень громадян. 

2.7 Дотримуватися графіків проведення особистого прийому громадян. 

 

3. Для активізації роботи зі зверненнями громадян керівникам 

структурних   підрозділів сільської ради вживати додаткові заходи: 

3.1 Узагальнювати та аналізувати кількість і зміст звернень. За 

результатами усувати причини, що породжують обґрунтовані та повторні 

скарги до органів вищого рівня. 

3.2 Забезпечити постійний контроль за організацією роботи посадових та 

службових осіб зі зверненнями громадян. 

3.3 Створити умови для участі заявників у перевірці поданих ними заяв 

чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок 

відповідних звернень. 

 

4. Головному спеціалісту по роботі зі зверненнями громадян загального 

відділу Козловій Л.П.:  

4.1 Посилити контроль за розглядом звернень громадян, що надійшли до 

сільської ради від органів вищого рівня. 

4.2 Інформувати керівництво сільської ради про факти несвоєчасного 

надання відповідей відповідальними виконавцями та проявів упередженості, 

халатності та формалізму при розгляді звернень. 

 

 



5. Начальнику відділу інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з 

громадськістю (Папоян А.М.) забезпечити висвітлення рішення та довідки 

«Про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Борщагівської 

сільської ради Бучанського району Київської області за перше півріччя 2021 

року» на офіційному веб-сайті Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області. 

 

6. Контроль за виконання цього рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету Нечит М.В.. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                         Олесь КУДРИК 

 
 

 

 



Сiльському головi
Борrцагiвсъко[ сiльсько[ ради
Бучанського району
китвськот областi
Кудрику О.Т.

про стан розгляду звернень .п*l}ff"ло надiйrrrли до Борщагiвськоi
сiльськоi ради Бучанського району Ки'lвськоi. областi

за I пiврiччя 2a2t porry

УпрОдовж I пiврiччя поточного року на адресу сiльськоi ради надiйцrло 27gl
зверненн,I, з них звернення, Що надiйшли rrоштою, та сдержанi на особистому
прийомi у голови сiльськоi ради, - 178l, елеIffронних зверненъ * бg, через
Урядову гарячу лiнiю _ 886, з органiв вищого рiвня - 55.

Вирiшено позитивно - 1857 або 66,5Yorr"i*u.
Серед звернень, що надiйшши до сiльськоi ради, 7з,-g % t2065 ) скrrадаютъ

зzUIвИ та кпопОтаннrI, 26,|Yo (726) - скарги.

_ За цей перiод на особистому прийомi у голови сiлъськоi Ради Кудрика о.т.
побувалО 410 вiдвiдрачiВ та отриМано вiд них213 звернень.

найчастiше громадяни на особистому прийомi у голови сiльськоi рад"ПОРУШРulПИ ПИТitННЯ СОЦiаЛЬНОГО ЗаХисту, питання будiвництва дошкiлu""* ,uшкiльних закпадiв, питання комун€lпьного господарства фозширенrrя та
будiвництво дорiг дJIJI сполучення iзмiстом Киевом).

з органiв Вищого рiвrтя до сiльськоi Ради надiйшло 55 звернень, ЩостановиТь |,9 Уо вiД загальнОi кiлькостi ,r"cri", а с€}ме: вiд Кабiн."у Mln i.rplu
УкраiнИ надiйшлО.l звернення, Уповноваженого iз црав йд""" - l зверн.*о,
Щержавноi екологiчноi iнспекцii - 1, правоохоро""их органiв - 2, Киiвськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii - |2,кйiЪськоi MicbKoi й*uu"оi адмiнiстрацii
- ], Буч*съкоi рйонноi державноi адмiнiстрацii _ 23,дЙrrродспоживслужби
в КиiЪськiй областi - 12.

Найчастiше до орrанiв вищого рiвня звертz}пися мешкз}нцi села Софiiвська
Борщагiвка _ 26, що становитъ 47,2 Yо ъiд ix кiлькостi, села Петропйiвська
Борща.iвка - 7 (l2,7 о/о), села Чайки та iногороднiх громадян по 11 Qа,0 оа.

з Урядовоi гарячоi лiнii до сiлъськоi Ради надiйшло 886 звернень.
переважна кiлькiсть цих звернень стосувztлася :

- комунztльного та IIIJUIхового господарства -792 або 89,3 оlоыдiх кiлькостi,
- соцiа.гrъного зilхисту - 35 або 3,9 О/о;

- дотримання законностi та охорони пр€}вопорядку * 28 абО 3,! О/о;



1
lз

- земельних вiдносин - 7 або а"| О/о.

За цеЙ час надiЙшло 110 колеКтивниХ зверненЬ, ЩО стансвиТь 3,9 О/овiд
загаJIьноi кiлькостi зверненъ. Переважно колективнi звернення стосувчlлися:

- захисту прав неповнолiтнiх дiтей - 41 або 3'1,2 о/о вiд Тх кiлькостi;
- дотримання законностi - 25 або 22,7 а/о;

- комун€}льного та Iшляхового господарства - 17 абО l5,4 О/о;

за звiтнiй перiод громадянами було порушена 2,7gT питання.
На першому мiсчi були питання KoMyHzlJIbHoгo та rrlпяхового господарства -l038 або 37,1Оlо звернень.
На другому - соцiа.гlьного зrtхисту - 577 або 20,7 О/о.

На третьому- земельнi вiдносини - 405 або 14,6 Yо,
Серед iнших питанъ, що порушуваJIи громадяни у своiх зверненнях,

житловоi полiтики становили 10,6 % (298), забезпечення дотримання законностi
- 6,6Уо (l85), сiм'я, дiти, молодъ - 6,5О/о (182).

За цей час вiд пiльговоi категорii громадян до сiльськоi рали надiйrrшо б51
зверненнЯ, Що становить2З,З О/оьiдзагальноi кiлькостi. Вiд учасникiв та iнвалiдiв
вiйни, УT асникiв бойових дiй надiйшло 7З ."ер".""r, дiтей вiйни 66,
пенсiонерiв - 359, iнвалiдiв зага-гlьного захвOрюва""" - 56, багатодiтних сiмей -
95, уrасникiв лiквiдацii наслiдкiв aBapii на ЧдЕС - 2,

Сiлъсъка Рада нада€ посилену матерiалъну допомогу пiльговим категорiям
громадян, багатодiтним родинам, дiтям-iнвалiдам а також на лiкування, сiЙ'ям,
якi потрапили у життевi обставини, на поховzшнrl та цри нарOдженнi дитини.

протягом звiтного перiоду 2а4| особа отримала матерiа-гlьну допомогу на
суму 9118000, 00 грн. З них по 5000,00 грн отрим€rпи:
-489 уT асника дто;
-51 вдова;
-50 BoiHiB iнтернацiоналiстiв;
-1 Герой Небесноi coTHi;
-7l потерпiлий та евакуйований ЧАЕС;
-44 iнва-гliди АТО;
-52 iнва-гliди {ругоi cBiToBoi вiйни;
-16 учасникiв бойових дiй;
-25 учасникiв !ругоi, свiтовоI вiйни;
-l 18 лiквiдаторiв ЧдЕС.

По 4000,00 грн отримали 603 дитини Щругоi cBiToBoi вiйни.
Також, було надано матерiальну допомогу:
-113 сiм'ям при народженнi дитини,



-|7 сiм'ям на шоховання рiдних;
-280 важкохворим на лiкування;
-24 дiтям-iнвалiдам;
- 1 1 багатодiтним родинам.

Головний спецiалiст
загалъного вiддiлу
Борщагiвськоi сiльськоi ради
Бучансъкого району
ки[всъкоi областi Любов коЗЛоВА

I

It



3а категорiями, соцiальним станом aBTopiB звернень
за l пiврiччя 2021 року

Категорiя Журнал Гаряча
aaлlнlя

Разом

lнвалiди вiй ни 2 2

уБд 62 5 67

учасн ики Ввв 4 4

flитина вiйни 64 2 66

Пенсiонери 345 I4 359

Багатодiтнi 89 6 95

lнвалiди lгрупиз|з 4 1, 5

lнвалiди ll груп п з|з 39 2 4L

Iнвал lди lll груп и з|з 9 L 10

Особа, потерпiла вiд ЧАЕС 2 2

Разом 620 31 651


