
Про пiдсумки роботи зi звернепнями громадяп за 2014 року
в .Щепартаментi агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацiI

Робота з розгляду звернень громадян, органiзацii особистого прийому в
,Щепартаментi агропромислового розвитку проводиться вiдповiдно до вимог
Закону УкраiЪи ,,Про звернення громадян", Указу Президента Украiни вiд
7 лютого 2008 року Ns 109/2008 ,,Про першочерговi заходи щодо забезпечення
реалiзацii та гарантуванIrя конституцiйного права на звернеЕня до органiв
державноi влади та органiв мiсцевого салаоврядування".

Протягом 12 мiсяцiв 2014 року до .Щепартаменту агропромислового
розвитку надiйшло 194 звернення вiд громадян, що на 49% менше нiж за
вiдповiдний перiод 2013 року. З них отримано поштою 35 звернень, з яких
26 - з Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii та 9 звернень, якi надiйшли
безпосередньо до ,Щепарта.паенry. На особистих та виiЪних прийомах громадян
керiвництвом .Щепартаменry отримано 108 звернень. Вирiшено позитивно
56 звернень (51%) вiд загальноi кiлькостi звернень.

,,Щиректором ,Щепартаменту агропромислового розвитку проведено
19 особистих прийомiв громадян в адмiнпримiщеннi та 17 - з виiЪдом за мiсцем
проживання. Було прийнято 57 громадян. Вирiшено позитивIlо 29 звернень
(51%).

Засryпниками директора .Щепартаменту проведено 50 особистих прийомiв
в адмiнпримiщеннi та 32 виiЪних. Було прийнято 51 громадян. Вирiше_но
позитивно 27 звернень (5З%).

Громадяни у cBoix зверЕеннях порушув€tли питання:
пiдтримки сiльськогосподарських товаровиробникiв та переробникiв -
|З9 (77%);
власностi на землю -27 (а%);
працевлаштування - 17 (|2%);
соцi€rльного розвитку села - 11 (8%).
За звiтний перiод до Департаменту агропромислового розвитку також

надiйшло 5 1 звернення через обласний контактний центр.
.Що .Щепартаменту надходили звернення вiд громадян з питань зниження

рiвня закупiвельних цiн на молоко вiд приватних господарствах населення.
Проте, piBeHb закупiвельних цiн на молоко вiд господарств населення з жовтнrI
цього року поступово пiдвущуеться. Станом gа З1.|2.2014 мiнiмальна
закупiвельна цiна становить 3,0 гривнi за 1 кiлограм, максимаJIьна - 4,0 гриЁнi
вiдповiдно.

Серед звернень громадян, якi надходили на початку року, порушувалися
питаншI невиплати за 2013 piK спецiальноi бюджетноi дотацii за утриманIя та
збереження молодняку великоi рогатоi худоби до п'ятнадцятимiсячного BiKy;
бюджетноi дотацii фiзичним особам за вирощенi та проданi на забiй i переробку
суб'ектам господарювання, якi мають власнi (орендованi) потужностi для забою
твариЕ, молодняк великоi рогатоi худоби та свинi; з часткового вiдшкодування
витрат на закупiвлю.установки iндивiдуального доiъня.



По Сумськiй областi станом на З1.12.2014 завершено погашеннrI
кредиторськоi заборгованостi за 2013 piK за бюджетною програмою (Державна
пiдтримка га:ryзi тваринництва>.

Зокрема, фiзичним особам - одержувачам коштiв iз виплати спецiальноi
бюджетноi дотацii за утриманшI та збереження молоднrIку великоi рогатоi
худоби до п'ятнадцятимiсячного перераховано 6505,5 тис. гривень, з
часткового вiдшкодування витрат на закупiвлю установки iндивiдуального
доiння - 491.,04 тис. гривень, з виплати бюджетноi дотацii фiзичним особам за
вирощенi та проданi на забiй i переробку суб'ектам господарювання, якi м€lють
власнi (орендованi) потужностi для забою тварин, молодняк великоi рогатоi
худоби та свинi - З4,2| тис. гривень.

Трьом господарствам областi погашено заборгованiсть iз виплати
спецiальноi бюджетноi дотацii за поголiв'я KopiB м'ясного Еапряму
продуктивностi в cyMi 527,4 тис. гривень. На' погашення перереестрованоi
кредиторськоi заборгованостi на здiйснення фiнансовоi пiдтримки через
механiзм здешевлення кредитiв пiдприемствам агропромислового комплексу
областi перераховано 6598,9 тис. Iривень.

.Щепартаментом агропромислового розвитку звернення громадян
розглядzrлися кваrriфiковано, об'ективно iз забезпеченням вирiшення
порушених у них питань та задоволення законних вимог з€UIвникiв, у термiни,
встановленi закоЕодавством. Не допускшIося порушенюI TepMiHiB при розглядi
звернень, безпiдставноi передачi розгляду звернень iншим установам. Заявники
отримали обrрунтованi, повнi вiдповiдi на cBoi запитання.

.Щепартаментом агропромислового розвитку вживаються,заходи щодо
позитивного вирiшення питань у зверненнях громадян до Президента УкраiЪи,
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, Верховноi Ради. У 2014 роцi надiйшло 7 таких
звернень, з яких вирiшено позитивно 4 звернення, що склало 570lо.

За пiдсумками 2014 року директором ,Щепартаменry проведено
5 брифiнгiв для представникiв регiонаIIьЕих засобiв MacoBoi iнформацii, 4
виступи на телебаченнi. На телекаЕалi Region-News проведено телемiст з
MiHicTpoM аграрноi полiтики та продовольства УкраiЪи за }п{астю директора
.Щепартаменry, 2 прес-конференцii з питань под€шьшоi розбудови села та
продовольчоi безпеки областi. Взято 1^racTb в експертному обговореннi.

У друкованих засобах MacoBoi iнформацii пiдготовленi 4 матерiаilи в
газету (Урядовпй кур'ср), 4 - в газеry <Сумщино>

Взято участь у б виступах на обласному радiо. fuя газети <(Панорама)

дане 2 iнтерв'ю директора ,Щепартаменry
Питання органiзацii роботи зi зверненнями громадяЕ, усунення приЕIин,

що породж}.ють обгрунтованi скарги, с ворення нЕIлежних умов для реалiзацii

Головний спецiалiст ,й,' А.М.Журавель


