
                                                                         

                                                                                                                                 

 

                                                               ЗВІТ 

про роботу загального відділу апарату 

Краснокутської селищної ради  за 2021 рік 

 

Діловодство 

 

За 2021 рік загальним відділом апарату селищної ради опрацьовано 

вхідної кореспонденції  всього 6141 лист. В тому числі: 

- 868 документів від органів влади вищого рівня (Харківська обласна 

державна адміністрація, міністерства),  

-  101 документ від Харківської обласної ради,  

- 998 документів від Богодухівської районної державної адміністрації  

(листи, розпорядження, протоколи засідань регіональних комісії), 

-  958 документів внутрішньої кореспонденції від структурних підрозділів 

селищної ради,  

- 2106 листів від організацій, підприємств, установ, що розміщені на 

території селищної ради,  

- 1110 листів від організацій, підприємств, установ, що розміщені за 

межами селищної ради.  

За звітний період прийнято 283 розпоряджень Краснокутського 

селищного голови з основної діяльності та 103 розпоряджень з 

адміністративно-господарських питань. 

Вихідної кореспонденції з селищної ради відправлено 7521 листів. 

 

Публічна інформація 

 

Протягом 2021 року загальним відділом апарату селищної ради 

проводився прийом запитів на публічну інформацію. До селищної ради за 

звітний період надійшло 55 запитів на публічну інформацію.  

Згідно з визначеними термінами постійно готувались статистичні звіти 

обліку запитів на публічну інформацію, які вчасно оприлюднювались на 

офіційному вебпорталі Краснокутської селищної ради. 

Протягом звітного періоду проводилася робота щодо оприлюднення 

публічної інформації, розпорядником якої є Краснокутська селищна рада. 

Всього було оприлюднено 283 розпорядження Краснокутського селищного 

голови з основної діяльності.  

 

Робота з контрольними документами 

 

Питання рівня виконавської дисципліни, забезпечення повного та 

своєчасного виконання актів і доручень Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України, розпоряджень, листів Харківської 

обласної державної адміністрації, розпоряджень та листів Богодухівської 
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районної державної адміністрації, розпоряджень Краснокутського 

селищного голови є одним із основних напрямів роботи Краснокутської 

селищної ради.  

За 2021 рік було поставлено на контроль та оброблено 245 контрольних 

документів, а саме:  

-   79 документів від Харківської обласної державної адміністрації  

(листи, доручення, розпорядження),  

-  9 документів від Харківської обласної ради,  

-  115 документів від Богодухівської районної державної адміністрації  

(листи, розпорядження, протоколи засідань регіональних комісії),  

- 9  розпоряджень Краснокутського селищного голови, 

- 34 від органів влади вищого рівня та інших підприємств, установ та 

організацій в межах та із-за меж громади.  

Станом на 01 січня 2022 року з початку року виконано в установлений 

термін 114 контрольних документів. Решта документів знаходяться на контролі 

як довгострокові.   

Станом на 01 січня 2022 року на контролі знаходиться 119 документів, а 

саме:  

- 52 документи від Харківської обласної державної адміністрації  (листи, 

доручення, розпорядження),  

- 45 документів від Богодухівської районної державної адміністрації  

(листи, розпорядження, протоколи засідань регіональних комісії),  

- 4 розпорядження Краснокутського селищного голови, 

- 1 документ від Харківської обласної ради,  

- 17 листів від інших підприємств, установ та організацій.  

З метою своєчасного виконання контрольних документів загальним 

відділом апарату селищної ради щодекадно готуються листи - нагадування 

керівникам структурних підрозділів селищної ради та керівникам 

підпорядкованих селищній раді підприємств, установ та організацій громади.  

У цілому, в селищній раді створена чітка система контролю, що дозволяє 

підвищити рівень виконавської дисципліни та сприяє недопущенню  порушень 

термінів виконання контрольних документів. 

Окрім того, щоквартально загальним відділом апарату селищної ради 

здійснюється аналіз стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах 

селищної ради. 

 

Робота зі зверненнями громадян 

 

Протягом 2021 року селищною радою вживалися належні заходи щодо 

виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» та 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» 

(далі - Указ). 
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Усього до селищної ради впродовж 2021 року надійшло 2120 

звернень громадян, з них 85 - на особистому прийомі. 

Відповідно до частини 5 пункту 1 Указу особлива увага приділялась 

вирішенню проблем, з якими зверталися 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. 

Протягом 2021 року надійшло 56 колективне звернення, в яких до 

селищної ради звернулося 1148 громадян. 

Згідно з Класифікатором звернень громадян, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 «Про затвердження 

Класифікатора звернень громадян», усього громадянами порушено 2122 

різноманітних питань. 

Найбільш поширеними були питання матеріальної допомоги 

малозабезпеченим категоріям населення (на лікування, поховання), щодо 

кронування або видалення дерев, сплати за газопостачання та інше.  

Звернення, що надійшли до селищної ради, були розглянуті, по кожному 

зверненню були вжиті необхідні заходи, надані вичерпні відповіді і 

роз’яснення. Із загальної кількості порушених питань вирішено позитивно                  

83 %, по 14 % надані роз’яснення щодо шляхів їх вирішення, 3 % знаходяться у 

стадії розгляду. 

З метою ефективного та якісного розгляду звернень громадян в селищній 

раді відпрацьований механізм, що дає можливість співпрацювати з усіма 

гілками влади, причетними до вирішення конкретних питань. Таким чином, 

один з основних завдань селищної ради залишається реагування на проблемні 

питання, порушені у зверненнях громадян, виявлення причин, що породжують 

їх надходження, усунення наявних порушень і недоліків заявлених питань та 

вжиття заходів щодо подальшого упередження скарг. 

У селищній раді відпрацьована практика проведення особистих прийомів 

громадян керівництвом селищної ради, передбачено виїзні прийоми 

керівництвом селищної ради. 

Згідно з пунктом 6 Указу рішенням виконавчого комітету Краснокутської 

селищної ради від 29 січня 2021 року № 5 «Про затвердження графіків 

особистого та виїзних прийомів громадян керівництвом та керівниками 

структурних підрозділів Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області» (зі змінами) затверджено графіки особистих та виїзних 

прийомів громадян керівництвом селищної ради. 

За звітній період під час проведення особистих прийомів керівництвом 

селищної ради було прийнято 85 громадянина. 

Усі ці звернення розглянуті, вивчені та відпрацьовані причетними до 

виконання посадовими особами селищної ради. 

Для надання кваліфікованої допомоги громадянам з правових питань в 

селищній раді створено належні умови для організації особистого прийому 

осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги. 



 4 

Особлива увага приділяється виконанню вимог статті 20 Закону 

України «Про звернення громадян» щодо дотримання терміну розгляду 

звернень. З початку року випадків порушення термінів розгляду звернень 

громадян не було. 

На виконання частини 5 п.5 Указу загальним відділом апарату селищної 

ради постійно аналізуються та узагальнюються питання, порушені в зверненнях 

громадян, щомісячно готуються статистичні матеріали щодо надходження 

звернень громадян у розрізі питань, вивчаються причини, що їх породжують. 

На виконання частини 2 п.5 Указу інформація про роботу селищної ради 

зі зверненнями громадян, результати вирішення порушених у них питань, 

порядок організації та графік проведення особистих, виїзних прийомів 

громадян керівництвом селищної ради оприлюднюється на офіційному вебсайті 

та порталі Краснокутської селищної ради.  

Організація роботи зі зверненнями громадян перебуває під постійним 

контролем керівництва селищної ради, вживаються заходи щодо вдосконалення 

цієї роботи. 

 

 

 
 

Головний спеціаліст загального відділу 

апарату селищної ради                                          Тетяна БОЙКО 

 

 
 

 


