
Iнформацiя
щодо роботи зi зверненt{яft{и l,i-}ом:t/lян за 201б pirt

Робота з i]озгляДу зl]9р}{ень громадян, орI,Еt1-liзаrцiТ особрtс,гоt.tl iipttйi;\,Ijl i]

Щепартаментi агропроМисло]Jого рс}звитli)' С}'пtсl,коТ облаr:llоt' ,1Ct])i. iBtl(ll'

адмiнiстрацiт проводитъоя вiдпсlвiдrrо до виNtог Заrltоrлу yrtpaiHli <Ilpo зj]зр]iе}il{ii

громадяIt>>, Ука:зу Президента УiсраТни вiд 7 -lttoToi,o 2008 poк),N! 109i:,]()0li ,.T-iilt'

першочерговi зеходи щодо забезпе.tення реалiзацiТ та гаrJirIi,г),i]:1н]lri

кilнститУцiйногО права на звернення до органiв державноi влали ,l{.t оlli,анitз

мiсцевого с€IмоRрядування)).

ПроlцгO]u першого пiврiччя 201б року до ,Ц,елартаi i?Fl1-1"

аiропроМисловогО розв}IткУ СумськоТ обласноi державноТ адп,tirliс,rраilii'

надiйшло 7I звернення вiд громадян, у тому .tислi вiд СумоькоТ об-п:iсl,tо'i

державноi адмirliстрацii на розгляд надiйшло l7 звернень
АЗВернення lромадян розглядалиQя lз FIадання]\,l у NIe)(ax пcl]t]Oljli)ttl,i]Ir

роз'яснеtiик у TepMiHLi, Bc,I,aнotsjieHi закоttодilt]Oтi]()п,I, tilзilлiфiкоiзiillо, Об't }, i ,llLiO,-

iз забезtrеL]еllгirlМ вирiшtенttя гIоруШеl-tltХ у tlljx 1,Iti,jaHb trI Jаtдоt]()..{lеl,it-l),'.}:iili,{l,it\

вимог заявникiв, Не долуакалося шоl]ушенttя TepTvriHiB при розг-ltяtдi ЗiJe|-]rIe]l}-_

безпiдставноi гtередачi зверненЬ на розгitяД ittшишt ycTaнoBilNt, Зaliill,]1Kil:rl

надiслаi:о обГруrлтованi, повнi вiдповiдi на cBol запитання.

ГрафiК оообистогО гrрийомУ громадян затвердхtено дl.tро]{,iOроN,i

Щепартап,iеНТу агропромислового розвитку СумськоТ обласгtоТ ,j](ri)-iL( lвltо"f

адмiнiстрацii та його заступниками та опубrriковано на веб-сайrтi Щсlгrар,гli]\lеli,г)

..агропрОмисловогО розвиткУ СумськоТ обласноi державноТ адпцiiriо,ilэацiI

офiцiйнОго веб-шОрталУ органiВ вико}IавЧоi влалИ Суrчrсъкоi обrас,гi. Гlliiriliкоп,l

передбачено iIроведення особистоr,о прийому грOмадян чотири раЗИ H;l ]i,{iСЯil'Ь.

Також ко}к}lогJ дFIя протягом всъого робочого часу I ро\,Iа/(яij 1,1 l'i.-lкl ГЬ

мохt"гtивiсть отрi.tNlати конс};lь,тацiТ в уitlэав.liiпняi.х 'га вiддi;l.u,, ;L{crilr1-' l'il ,lii; ]--,

агрогIроМисловOгО розвиткУ Суп,rськоi обласноI дер7(ав}tОl'tlдмirriстрlruiТ.

За першrе пiврiччя 201б porcy r;epiBHr.trlTBoNI пров(,.цено , 54 ,1gilб,i:l'iT\,

прийоми" ЩиректороМ f{епартаменту агропроМисловогО розви,гкУ C])'l,i;bitcl'l'

обласноi дер>rсавtлоi адьдiнiстрацiТ проведеНсl 9 особис,г}4х гtрийсlмiв t,tlc:,ullt i,t]i i]

адмiнпримiщеннi, з них вирiшено пOзитивНо - 4, а його заступника]\1!,1 ,45л l гIt,tx

вирiшено гlозитивно З4. Iншi Iромадяни отр}lмалt,t роз'ясненi{я. ,

У Щепартаментi агропромислового розtsиткy СумськоТ об;IасноТ,цо1l;lilitз:lоi'

адмiнiстрацii вл,tгiадкiв псlновлення прав i свобод ца звернення громадян,

порушених унасJliдок недодержання вимоГ законодавства, п.риl-ягlIеljiir] l]lli]t,iIlx

осiб у встановленоNIу порялку д0 вiдгlовiда;tьttостi за ijelJиiiultllI]li.,i 'lLi

. HeHaJieя{He виконLlння с]лужбOвих 0бов'язкiв щодlо розгляду зl]срнеllь Г[)о\1,1.1\}iЕi.

протrlгом перtfi()га rriврiч..ti 20 iб polty rre бу.lrо.



У .Щепартаментi агропроМислового розвитку працюс пряNtа ((гаi)яLlа))

телефонна лiнiя, на веб-саГатi lепартамеllту агропромислOвого po,}ljиl,ti_\

Сумськоi обласноr державноi адмiнiстраuiТ о(liшiл:rного Beб-rlop,ItlJiy crl,i-aitiB

виконавчоi впади Сумоькоi областi.

З метоло полiпшення iнфорNIованостi шаселенtля щоl{о cTilt{y pt;бt, lt,t li

3верненнями грOмадян на веб-сайтi Щепартаменту агропромислового розrзитку

CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрачiТ офiцiйного веб-портаrrу opL,aHiB

виi<онавчо'i влади СумськоТ областi щокварталу оприЛюднююlься узаI,альнеtli
,вiдомостi про органiзацiю роботи зi зверненнями гро\4адян.

. Yci зверненнЯ, Що надiйшли до ЩепартамеIlту агрогtромис.rlового i_lc:]l },i,i,i{\

Сумсъкоi обласноТ державноТ адмiнiотрачii протягоNI пеlrшого rliвl.iiччя

201б року, знаходил}lся на контролi з метою недопущення на/]хол)tiеНl{rt

цовторних i ко,ltектиtstlkt)( звернень д0 оргашiЬ вlrадк виtцоt,o plBtrя, r'a Lii,;ОбiВ

маоовоi iнформацiТ. Випадкiв безгriдставноi вiдмови в задово;Iеннi з|lк(i;lнI,tx

вимог. з,аявнлtкiв, проявiв халатностi ,rа 
фоlэп,rалiзмrу гrрлr розг,ilя;li ЗВ('Гilеi]t, Ilt'

допущено.
За перше пiврiч.rя 201б року вiд Сумсъкого обласного контактного цсНТР)/

надiйшло 18 зверненъ, вiд урядовоТ гарячоi лiнii 4З звернен}{rl, 1{11:1iii.lbLrr

актуальним питанням залиша€ться низъка цiна за здане молоко. Заявt-rикiВ

проiнформовано про Т0, що питаннЯ щодо встановле}{ня або пiдBl,riileIttlij

закупiвельних цtн на моJIоко можливо тlльки на законодавчому plBнl.


