
Про стан розгляду звернень і заяв громадян, що надійшли 

до відділу освіти за 2016 рік 

 

Питання всебічного розгляду звернень громадян, задоволення їх 

законних прав є одним з пріоритетних завдань роботи відділу освіти 

Богуславської районної державної адміністрації. На виконання цих завдань у 

відділі створено систему роботи зі зверненнями громадян, яка передбачає їх 

реєстрацію, облік та розгляд, контроль за дотриманням нормативно-правових 

актів, що регламентують роботу зі зверненнями громадян. 

Щомісячно відділом освіти здійснюється аналіз та узагальнення питань, 

що порушуються у зверненнях громадян, з’ясовуються причини що їх 

породжують та в результаті такого аналізу вносяться пропозиції для їх 

розв’язання. 

За 2016 рік до відділу освіти надійшло 91 звернення громадян, з них:  

- письмових – 13 (у 2015 році – 47); 

- на особистому прийомі – 67 (у 2015 році – 76); 

- колективних – 3 (у 2015 році – 9). 

Через вищі органи державної влади та інші установи за 2016 рік до 

відділу освіти не надійшло жодного письмового звернення. 

Від навчальних закладів надійшла така кількість письмових звернень 

громадян: 

- Богуславська СШ №1 – 3; 

- Іванівський НВК – 1; 

- Побережківський НВК – 1; 

- Саварський НВК – 1; 

- Бранепільський НВК – 1; 

- Хохітвянський НВК – 1; 

- інших громадян – 16. 

Якщо порівняти з минулим роком, то кількість письмових звернень 

зменшилась. 

До відділу освіти протягом 2016 року надійшло 3 колективних звернення 

громадян. Питання, які порушуються громадянами у цих зверненнях це: 

- щодо організації харчування – Іванівський НВК; 

- щодо пониження ступеня навчального закладу – Саварський НВК; 

- щодо зарахування учнів до 1–х класів – Богуславська СШ №1; 

 

У 2016 році на особистий прийом до начальника відділу освіти 

звернулося 67 осіб, що на 10 звернень менше в порівнянні з минулим роком. 

Порядок особистого прийому громадян здійснюється відповідно до 

затвердженого в установленому порядку регламенту відділу освіти. 

Частіше зверталися керівники навчальних закладів з організаційними, 

консультаційними та різного роду проблемними питаннями, що стосувалися 

діяльності навчальних закладів. Також, були звернення щодо нарахування 

заробітної плати, щодо працевлаштування, щодо укладання договорів на 

харчування, щодо продовження договорів, щодо виділення транспорту, щодо 



скорочення педагогічних працівників та зміни умов праці, виплати премій 

працівникам, щодо виплати одноразової допомоги по досягненню 18-річчя та 

інші. 

Таким чином можна сказати, що надходженню більшості звернень 

сприяли певні об’єктивні причини. 

Стан роботи зі зверненнями громадян у відділі освіти щотижня 

розглядається на апаратних нарадах у начальника відділу освіти та 

знаходиться на постійному контролі. 

Відділ освіти постійно тримає на контролі стан дотримання та 

виконання чинних законодавчих актів та доручень Президента України, 

Кабінету Міністрів України, розпоряджень і рішень колегії Департаменту 

освіти і науки. 

 

Пропозиції керівникам навчальних закладів: 

1. Взяти під особистий контроль та забезпечити ретельну перевірку всіх 

звернень громадян, в яких йдеться про недоліки організації навчально-

виховного процесу в закладах освіти, порушення прав дитини; невідкладно 

вживати заходів щодо припинення неправомірних дій та скасування 

незаконних рішень 

Постійно 

2. Оперативно розглядати звернення учасників антитерористичної 

операції, громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та 

районів проведення антитерористичної операції, сприяти у вирішенні питань, 

пов’язаних із зарахуванням дітей до дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів, забезпеченням підручниками тощо 

Постійно 

3. Забезпечити дотримання вимог Конституції України та Закону 

України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 

07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування». 

Постійно 

4. Дотримуватися графіку особистого прийому громадян. Забезпечити 

чіткість і ефективність прийому відвідувачів. 

Постійно 

5. Розглядати питання про стан роботи із зверненнями громадян на 

педагогічних радах та виробничих нарадах. 

Щоквартально, протягом 2017 року 

6. Посилити контроль за роботою комісії з трудових спорів, якістю 

надання відповідей на звернення громадян. 

Протягом 2017 року 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу освіти            І.О. Крушеницька 


