
протокол
проведення наради щодо пiдсумкiв роботи

зi зверненнями громадяц за I пiврiччя 2014 року
в Щепартаментi а гропромислового розвитку
Сумсько[ обласно[ державноi адмiнiстрацii

07 липня 2014 року м. Суми

ГОЛОВУВАВ: Костюк Ю.Б. - тимчасово викон5,точий обов'язки директора
!епартаменry агропромислового CyMcbKoi облдержадмiнiстрацii.

IIРИСУТНI: Боронос A.I., Турчин П.I., Нiколаенко Н.М., Харченко I.M.,
Придатко Л,В., Петрова О.П., Тесленко P.I., Клименко М.О., начаJIьники
управлiнь агропромислового розвитку районних державних адмiнiстрацiй.

ПОРЯДОК ЩЕНtIIЙ:
Про пiдсумки роботи зi зверненнями громадян за I пiврiччя 20l4 року в

.Щепартаментi агропромислового розвитку (доповiдала - головний спецiалiст
загальЕого вiддiлу Журавель А.М.)

Робота з розгJIяду звернень громадян, органiзацii особистого прийому в
Щепартаментi агропромислового розвитку проводиться вiдповiдно до вимог
Закону Украiни ,,Про зверненнrI громадян", Указу Президента Украiни вiд
7 лютого 2008 року М 109/2008 ,,Про першочерговi заходи щодо забезпечення
реалiзацii та гарантування конституцiйного права на зверненшI до органiв
державноi влади та органiв мiсцевого самоврядування".

У I пiврiччi 2014 року до ,Щепартаменту агропромислового розвитку
надiЙшло 1 0З звернення громадян, що rla 66Yо меЕше нiж за звiтниЙ перiод 2013
року. З них надiйшло 37 звернень з обласного контактного центру.Вирiшено
позитивно 42 звернення, що скл€lл о 4|Yо. Отримано з CyMcbKoi обласноi
державноi адмiнiстрацii 9 звернень, у яких порушено 10 питань. Вирiшено
позитивно З питання (30%). Отримано поштою б звернень, з яких вирiшено
позитивно 2 звернення (ЗЗ%).

Акryальними зЕLпишаються в зверненЕях громадян питаннrI:
пiдтримки сiльськогосподарських товаровиробникiв та переробникiв,

зокрема стосовно зниження закупiвельноi цiни на молоко та виплати дотацii за
ВРХ - 60 (58%);

власностi Еа землю - 21 (20%);
працевлаштування - 12 (12%);
соцiального розвитку села- 10 (10%).
У переважнiй бiльшостi звернень громадян стосуеться питання зниження

рiвня закупiвельних цiн на молоко вiд приватних господарствах населення. Ще
зумовлено нестабiльним становищем молокопереробних . пiдприсмств у
нинiшнiх складних економiчних умовах, а саме вiдбуваеться скороченнJI
обсягiв реа,чiзацii готовоi продукцii, в наслiдок чого стае неможливим
збiльшувати виробництво молочноi продукцii та накопичувати ii ToBapHi



запаси. Порядок формування базисних закупiвельних цiн на молоко незбиране
в деякiй Mipi залежить вiд реалiзацii готовоi продукцii, так як отриманi кошти
вtд реалtзацil спрямовуються для розрахункiв з населенням.

У значнiй кiлькостi звернень громадян порушуеться питання невиплати
у 20|3 роцi спецiмьноi бюджетноi дотацii за молодняк ВРХ. Заявникам
роз'яснено про зареестровану кредиторську заборгованiсть станом на
0I .0l .20 l 4 та можливiсть перерахування бюджетних коштiв на вiдкритi в
банкiвських установах рахунки лише пiсля надходження коштiв з .Щержавно_го
бюлжету на зазначенi цiл i.

Керiвництво Щепартаменту агропромислового розвитку особливу увагу
придiляе проведенню особистого прийому громадян, у тому числi за мiсцем
проживання. Забезпечено особистий прийом громадян не лише вiдповiдно до
затвердженого графiку. аJIе l в lншии день,

З метою вдоскона_пення роботи щодо особистого прийому громадян за
мiсцем проживання розроблено та надiслано районним управлiнням
агропромислового розвитку графiк проведенЕя виiЪних прийомiв громадян з
особистих питань керiвництвом [епартаменту агропромислового розвитку у
20l4 роцi для розмiщення в районних газетах.

У I пiврiччi цього року пiд час особистого прийому громадян директором
,Щепартаменту агроlrромислового розвитку прийнято 1З громадян в
адмiнпримiщеннi. Вирiшено позитивно 7 звернень (54%).

Заступниками директора Щепартаменry було прийнято 9 громадЯн.
Вирiшено позитивно 7 звернень (78%).

Щиректор .Щепартаменту провiв 10 особистих прийомiв з виiЪдом за
мiсцем проживання громадян. Було розглянуто |2 звернень, вирiшено
позитивно 7 звернень (58%).

Заступники директора .Щепартаменту провели
де було прийнято l7 громалян. Вирiшено

категорii громадян, якi потребують соцiального захисту та
пiдтримки, надiйшло одне звернення. Звернулась громадянка Лебединець I.B.
(дитина вiйни), мешканка MicTa Суми. Звернення вирiшено позитивно.

З метою роз'яснення найбiльш актуальних проблем, що порушув€rлися в
зверненнях громадян, керiвництво .Щепартаменту агропромислового розвитку
взяло участь у 7 <прямих ефiраю на обласнiй державнiй телерадiокомпанii,
1 - нарадi у tPopMaTi (круглого стол )), 2 - виступiв на телебаченнi, надало
2 iнтерв'ю на обласному радiо, взяло участь у З

2- експертних дискусiях,2 - брифiнгах.
прес-конференцiях,

.Щепартаментом агропромислового розвитку щомiсяця проводиться аналiз

роботи щодо розгляду звернень громадян. Стан проведеноi роботи
розглядасться на апаратних нарадах при директоровi .Щепартаменry.
Вживаються заходи щодо виrIвленЕя та усунеЕня причин, ,що породжують
скарги громадян.

18 особистих виiзних
позитивно 9 зверненьприйомiв,

(5з%).
Вiд



У ,Щепартаментi tгропромисловоIo розвитку пращое пряма (саряЕID)

телефонна лiнiя, ii'i телефон оцриJIюднецо в газетi <С5rмщино>, офiцiйному веб-
сайтi та районних гцrетzD(.

ffuтання органiзацii робом зi зверненнями громадян, усунеЕЕя цри.rин,
щ<i породхgпоть обцрунтованi скарги, створеннJI нЕuIежЕlD( умов для реалiзацii
громадян.tми наданою iM права перебувае на постiйному контролi у
керiвництва .Щепартап4енlу агропромислового розвитку.

Тимчасово виконуючий обов'язкп
директора .Щепартаменry Ю.Б.Костюк


