
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

про виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», інших 

нормативно-правових актів, стан роботи із зверненнями громадян, що 

надійшли  до райдержадміністрації  у 2018 році 
 

Проведення громадських слухань, днів інформування населення, виїзних 

прийомів громадян, «днів контролю», засідань колегій та нарад сприяли 

вирішенню в районі важливих проблем, реалізації конституційних прав і свобод 

громадян, підвищенню відповідальності посадових осіб щодо кваліфікованого і 

своєчасного розгляду звернень. 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 30.01.2018 

№ 61 «Про стан роботи із зверненнями громадян, які надійшли до обласної 

державної адміністрації, Рівненського обласного контактного центру, місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в області у 2017 

році»  Острозькою райдержадміністрацією прийняте відповідне доручення від 

13 лютого 2018 року № 5/01-06, що було доведене до виконавців.  

Протягом 2018 року апаратом райдержадміністрації та її структурними 

підрозділами вжито ряд організаційних заходів, спрямованих на забезпечення 

системної роботи із зверненнями громадян. 

 Згідно плану роботи колегій Острозької райдержадміністрації у липні 

2018 року на засіданні колегії розглядалось питання «Про стан роботи із 

зверненнями громадян, що надійшли  до райдержадміністрації у І півріччі 2018 

року та стан роботи із зверненнями громадян на території  Бухарівської 

сільської ради». 

27 грудня 2018 року відбулось засідання колегії на якому розглядалось 

питання «Про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли  до 

райдержадміністрації у  2018 році та стан роботи із зверненнями громадян на 

території  Плосківської сільської ради». 

30.01.2018 проведено навчання-семінар з секретарями сільських рад 

Острозького району «Про підсумки розгляду заяв і скарг громадян в сільських 

радах за 2017 рік та дотримання вимог інструкції з діловодства та розгляду 

звернень громадян».  

Острозькою райдержадміністрацією значна увага приділяється 

дотриманню термінів розгляду звернень громадян відповідно до чинного 

законодавства. На підставі щоквартального аналізу роботи із зверненнями 

громадян не виявлено фактів порушення терміну їх розгляду виконавцями.  

           Головою адміністрації затверджено графік проведення перевірок 

виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента 

України від 07.02.2008 №109/2008, інших нормативно-правових актів щодо 

роботи із зверненнями громадян в управліннях, відділах райдержадміністрації, 

виконкомах сільських рад у 2018 році.  

Протягом 2018 року проведено 11 «днів контролю» під керівництвом 

керівника апарату райдержадміністрації, на яких було заслухано інформацію 

щодо роботи із зверненнями громадян та порядку ведення діловодства, а також 

здійснено перевірку стану виконання Закону України «Про звернення 

громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 у виконавчих 

комітетах Білашівської, Тесівської, Межиріцької, Новородчицької, Оженинської, 



Бухарівської, Могилянівської, Сіянцівської, Вілійської, Хорівської, Плосківської 

сільських рад.  

Крім того, проведено 12 засідань районної постійно діючої комісії з 

питань розгляду звернень громадян.  

Щоквартально головою Острозької райдержадміністрації затверджуються 

графіки прямого телефонного зв’язку з керівництвом райдержадміністрації, 

керівниками її структурних підрозділів, територіальних органів міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади. За телефонами прямого 

телефонного зв’язку  з населенням району протягом 2018 року отримано 51 

звернення, що було вирішене шляхом надання відповідних роз’яснень у 

телефонному режимі.   

Населення постійно повідомляється про графіки  здійснення виїзних 

прийомів та проведення прямого телефонного зв᾽язку посадовими особами 

Острозької райдержадміністрації шляхом висвітлення інформації в районній 

газеті «Життя і Слово» та розміщення на офіційному веб-сайті органу 

виконавчої влади.      

В приміщенні райдержадміністрації визначено місце для подачі 

громадянами запитів щодо отримання публічної інформації, а також постійно 

функціонує громадська приймальня.  

В Острозькому районі на належному рівні налагоджена комунікація з 

населенням, оскільки більшість органів місцевого самоврядування підключена 

до мережі Інтернет. 

Забезпечено функціонування електронної пошти для відправлення 

звернень громадян в електронній формі rda_zvernennya@ukr.net. 

        В органі виконавчої влади постійно працює  телефонна «гаряча лінія» 

голови райдержадміністрації.  

Протягом  2018 року через урядову «гарячу лінію» та гарячу лінію голови 

Рівненської облдержадміністрації до райдержадміністрації спрямовано 98 

звернень, заявники яких отримали письмові відповіді у терміни визначені 

законодавством.  96 звернень отримано через урядову «гарячу лінію» та 2 

звернення надійшло через «гарячу лінію» голови Рівненської 

облдержадміністрації. 

У 2018 році головою та заступниками голови райдержадміністрації 

проведено 52 прийоми громадян,  на яких отримано 109 звернень. 

Значна частина питань вирішується під час особистих зустрічей голови 

органу виконавчої влади з жителями  відповідних населених пунктів району. 

Під час робочих поїздок голови райдержадміністрації постійно проводиться 

спілкування з жителями щодо вирішення проблемних питань місцевого 

характеру.  

Загалом, протягом 2018 року на адресу райдержадміністрації надійшло 

610 звернень. 

Проведення аналізу статистичних даних на підставі соціального стану 

заявників можна зробити наступний висновок: переважна частина звернень 

надійшла від найменш захищених верств населення; членів багатодітних сімей; 

осіб похилого віку; громадян, які втратили здоров’я і працездатність. Всі 

звернення, що надходять до райдержадміністрації, розглядаються  
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керівництвом, на підставі чого надаються відповідні доручення виконавцям. 

Заявники завжди повідомляються про результати розгляду шляхом направлення 

обґрунтованої письмової відповіді.   

Протягом 2018 року загальним відділом апарату райдержадміністрації 

зареєстровано 501 письмове звернення. 

Найбільш актуальною групою питань впродовж останніх років є 

проблеми соціального захисту. Органом виконавчої влади надавалися 

передбачені пільги для ветеранів війни і праці, інвалідів; осіб, що постраждали 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних та малозабезпечених 

сімей; одиноких матерів та інших громадян,  які потребують соціального  

захисту та підтримки держави. Зокрема, їх було забезпечено путівками на 

санаторно-курортне лікування, призначено субсидії та соціальні допомоги 

відповідно до соціального статусу.   

В Острозькій райдержадміністрації організована постійна робота щодо 

надання матеріальної допомоги та оперативного розв'язання проблем, з якими 

звертаються мобілізовані особи, що брали/беруть участь у бойових діях на 

Сході України, а також члени їх сімей. Особлива увага приділяється членам 

сімей загиблих військовослужбовців та поранених осіб.  

Так, протягом 2018 року відповідно до Районної програми соціального 

захисту учасників антитерористичної операції 13 учасникам бойових дій на 

Сході України виплачено матеріальну допомогу у розмірі 13 000,00 грн.  

         В рамках Районної програми матеріальної підтримки найбільш 

незахищеним верствам населення 105 особам виплачено грошову допомогу на 

суму 59900,00 грн. 

         За 2018 рік на проходження санаторно-курортного лікування до 

управління звернулось 44 учасників АТО, з них 16 пройшли лікування. 

         Острозьким районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

в рамках проведення благодійної акції «Крамниці милосердя»  спільно з 

волонтерами було зібрано 250 кг гуманітарної допомоги, яка складалася із 

вживаних речей (одягу, взуття, іграшок).  Зазначену допомогу отримали  56 осіб 

наступних категорій: внутрішньо переміщені особи, учасники АТО, члени сімей 

учасників АТО і сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

Острозькою райдержадміністрацією постійно проводиться робота зі 

зверненнями громадяни, що спрямована на забезпечення реалізації їх прав, 

інтересів та сприяє соціально-економічному розвитку району. Значна частина 

письмових звернень стосується надання дозволу на виготовлення 

землевпорядної документації та її затвердження, завдяки чому громадяни 

реалізовують своє право на отримання земельних ділянок у власність, що 

дозволяє власникам укласти договори оренди з сільськогосподарськими 

підприємствами. Також,  це призвело до збільшення надходжень до районного 

та сільських бюджетів. 

Особливої уваги заслуговує процес переоформлення права власності на 

земельні ділянки, які розташовуються на території Хорівської сільської ради. 

Жителі укладають договори оренди з ТОВ «Ріттер Біо Агро» – підприємством, 

що займається вирощуванням органічної сільськогосподарської продукції, яка 

проводиться без застосування мінеральних добрив та засобів захисту рослин та 

з використанням ручної праці. Це збільшує зайнятість населення району, 



покращує його матеріальне становище та позитивно позначається на екології 

регіону. 

        Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107 

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для підтримки галузі тваринництва» передбачається виділення 

спеціальної бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої 

худоби, який народився в господарствах фізичних осіб. В 2018 році відділом 

агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Острозької 

райдержадміністрації спільно з сільськими радами району було організовано 

приймання заяв від населення на отримання дотації. Зокрема, заяви подали 278 

громадян, в яких передбачається дотація на утримання 435 голів молодняку 

великої рогатої худоби (загальна сума становить 563 400 грн.). 

З метою реалізації програми фінансової підтримки розвитку фермерських 

господарств було організовано подання відповідного пакету документів 

громадянами, що займаються фермерським господарством. 

На даний час актуальним є забезпечення енергоефективності будівель. З 

метою надання допомоги для проведення зазначених робіт в Острозькому 

районі функціонує Районна цільова програма індивідуального житлового 

будівництва у сільській місцевості «Власний дім» на 2016-2020 роки. В рамках 

цієї програми за зверненням жителя с. Кутянка надано пільговий кредит для 

проведення утеплення фасаду житлового будинку.  

Значне місце в роботі Острозької райдержадміністрації займає робота зі 

зверненнями громадян, що спрямовані на здійснення ними підприємницької 

діяльності та економічного розвитку району.  

Так, за зверненням жителя с. Тесів була проведена робота щодо укладання 

та реєстрації додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки водного 

фонду, яка розташовується на території Тесівської сільської ради. Це дозволило 

збільшити надходження до сільського бюджету. 

Останнім часом в районі поширюється досвід виробництва органічної 

продукції. Зокрема, до Острозької райдержадміністрації звернувся житель с. 

Черняхів що виявив бажання займатися вирощуванням малини. Завдяки 

спільним зусиллям було зареєстровано фермерське господарство, збільшено 

площу земель та отримано сертифікат, який затверджує перехідний період для 

початку вирощування органічної продукції. 

Тривалий час проблемним моментом було оформлення права оренди на 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення (несільськогосподарські 

угіддя – землі під господарськими будівлями та дворами), на яких розташовані 

об’єкти нерухомості належні громадянам на праві власності. На адресу 

Острозької райдержадміністрацією надходять численні звернення щодо надання 

допомоги в оформленні правовстановлюючих документів. Орган виконавчої 

влади постійно співпрацює з громадянами у зазначеному питанні. Зокрема, 

проводяться дії щодо оформлення договорів оренди на зазначені земельні 

ділянки з жителями Почапківської, Грем’яцької, Хорівської, Сіянцівської 

сільської ради. 

Впродовж 2018 року надходили неодноразові звернення жителів сіл 

Слобідка та Прикордонне (лютий – березень 2018 року) щодо придбання нового 



шкільного автобуса для підвезення дітей до НВК «Межиріцька ЗОШ І - ІІІ ст. – 

дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)».  

Відповідно до Обласної програми забезпечення загальноосвітніх 

навчальних закладів шкільними автобусами, затвердженої рішенням сесії 

Рівненської обласної ради від 17.03.2017 № 485 та схваленої розпорядженням 

голови Рівненської обласної державної адміністрації від 16.02.2017 № 90 (зі 

змінами) для навчальних закладів Острозького району було заплановано 

здійснити придбання шкільних автобусів за умови співфінансування не менше 

30% за рахунок коштів місцевих бюджетів та здійснення оптимізації. Зазначені 

вимоги були виконанні і працівники відділу освіти Острозької 

райдержадміністрації провели тендер, що дозволило у травні 2018 року НВК 

«Межиріцька ЗОШ І - ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» 

отримав новий шкільний автобус.  

Для багатодітних матерів продовжує бути актуальним питання 

присвоєння Почесного звання України «Мати-героїня» та виплати відповідної 

винагороди. З метою вирішення подібних звернень оформлені пакети 

відповідних документів, які направлені в облдержадміністрацію. 

За зверненням по питанню роботи УЗД-кабінету Острозької ЦРЛ на 

роботу прийнятий лікар з УЗД-діагностики на 0,25 ст. для обслуговування 

вагітних жінок). Крім того, за зверненнями громадян проводилося безкоштовне 

забезпечення медикаментами заявників під час лікування.  

В сектор «Центр надання адміністративних послуг» Острозької 

райдержадміністрації протягом  2018 року надійшло 5242 звернення, більшість 

з яких стосувалися реєстрації земельних ділянок та отримання інформації про 

нормативну грошову оцінку земельних ділянок.  

Таким чином, звернення, що надходять до Острозької 

райдержадміністрації, детально розглядаються, викладені в них факти ретельно 

перевіряються спеціалістами органу виконавчої влади, які надають вичерпні 

відповіді в межах чинного законодавства. 
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