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Новорозсошанського сільського голови про стан роботи 
зі зверненнями громадян за період 

з 01.01.2018 року по 30.09.2018 року.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу 
Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації 
та гарантування конституційного права на звернення до органів влади та 
органів місцевого самоврядування» № 109/2008 від 07.02.20008 року, прийом 
громадян Новорозсошанським сільським головою та працівниками сільської 
ради ведеться згідно графіку прийому громадян.

Протягом 9 місяців 2018 року до сільської ради надійшло 103 
звернення громадян. Із загальної кількості звернень : 54 - письмових, 49 - в 
усній формі.

На особистому прийомі громадян сільським головою розглянуто 16 
звернень громадян, секретарем сільської ради -  35 звернень.

Серед загальної кількості звернень 97% складають заяви 
(клопотання), 3% - скарги.

У своїх зверненнях мешканці села порушували питання щодо 
оформлення земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства, порядку переоформлення спадщини, субсидій, ремонту доріг, 
освітлення вулиць та інші.

У звітному періоді від вразливих верст населення до сільської ради 
надійшло 37 звернень, з них: ветерани праці, пенсіонери -  32 звернення.; 
багатодітні, одинокі матері - 1 звернення, від осіб з інвалідністю - 4 
звернення.

Серед основних питань, які порушували мешканні села Новорозсош 
у своїх зверненнях упродовж 9 місяців 2018 року, чисельне місце займають : 
аграрної політики і земельних відносин -  41, або 39,8 %; соціального захисту 

21, або 20,4 %; законності і правопорядку -  21, або 20,4 %; житлової 
політики -  8, або 7,7 % ; комунального господарства -  5, або 4,8 %, праці і 
заробітної плати -  1, або 0,9 %; діяльність місцевих органів виконавчої влади 
-  1, або 0,9 %. Всі звернення розглянуті і вирішені у встановлений законом 
термін.

Із загальної кількості розглянутих звернень: 65- вирішено 
позитивно; 35 -  надано роз’яснення; 2 - відмовлено у задоволенні; 1 -  
переслано за належністю, відповідно до ст. 7 Закону України «Про звернення 
громадян».
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