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ЗВІТ 

директора Департаменту фінансів 

Сумської обласної державної адміністрації про стан роботи 

із зверненням громадян за 2020 рік  

 

 На виконання листа Сумської обласної державної адміністрації від 

23.12.2020 №01-49/12649 надаю звіт про стан роботи із зверненням громадян у 

Департаменті фінансів Сумської обласної державної адміністрації 2020 рік. 

 Забезпечення всебічного розгляду звернень громадян в Департаменті 

фінансів Сумської обласної державної адміністрації відповідає вимогам 

Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу 

Президента України від 7 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», 

розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від                  

21 вересня 2018 року № 552-ОД  «Про першочергові  заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування».  

Система роботи із зверненнями громадян, організація особистого 

прийому у Департаменті створює умови для реалізації жителями як міста так і 

області наданого Конституцією України права на звернення та знаходиться на 

постійному контролі у директора Департаменту.  

Щомісячно на апаратних нарадах Департаменту розглядається стан 

роботи із зверненнями громадян, проводиться аналіз та узагальнення звернень. 

Щоквартально Департаментом надаються звіти про роботу із 

зверненнями громадян відділу роботи із зверненнями громадян апарату 

Сумської обласної державної адміністрації.  

 За звітний період отримано 45 звернень, 42 звернення об’єктивно 

розглянуті та на них надані відповіді, 3 звернення знаходяться на контролі. При 

цьому 8 звернень вирішено позитивно, на 34 надано роз’яснення.  

 



 У зверненнях порушені питання про надання матеріальної допомоги на 

лікування громадян, виплати заробітної плати, комунального господарства. 

   Випадків порушення прав на звернення громадян, невиконання чи 

неналежного виконання службових обов’язків спеціалістами Департаменту під 

час розгляду звернень громадян не було. 

  За звітний період  отримано звернень від інвалідів-3, учасників бойових 

дій та членів їх сімей-3. 

 Повторних  звернень не надходило. Колективних надійшло 11. 

 У Департаменті затверджено графік особистого прийому громадян 

директором та його заступниками. За звітний період проведено 37 особистих 

прийомів, при цьому заплановано 179. Особистий прийом громадян 

призупинено у зв’язку із обмеженнями, пов’язаними із запровадженням 

карантину. 

 Для вдосконалення роботи із зверненнями громадян та права на 

отримання інформації на II поверсі адміністративної будівлі розміщений 

інформаційний стенд. Для осіб з обмеженими можливостями на  I поверсі 

адміністративного будинку розміщений додатковий інформаційний стенд. 

 У Департаменті функціонує «гаряча телефонна лінія» та офіційний веб-

розділ веб-порталу місцевих органів виконавчої влади Сумської області на 

якому оприлюднена узагальнена інформація про роботу із зверненнями 

громадян, розміщений графік особистого прийому громадян посадовими 

особами Департаменту та зразок написання звернення. 

 Необхідності участі у прямих радіо-, теле-ефірах  з найбільш актуальних 

проблем, що порушуються в листах громадян  та питань роботи із зверненнями 

громадян не було. 
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