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ПОРЯДОК lРННИИ:
Про пiдсумки роботи зi зверненнями громадян за 9 мiсяцiв 2014 року в

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

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 Л! 109/2008 ,,Про першочерговi заходи щодо
забезпечення реалiзацii та гарантування конституцiйного права на зверненшI
до органiв державноi влади та органiв мiсцевого самоврядування".'

Протягом 9 мiсяцiв 2014 року до Департаменту агропромислового'
розвитку надiйшло 156 звернень громадян. З них надiйшло 44 звернення
через обласЕий контактний центр. Отримано з CyMcbкoi обласноi державноi
адмiнiстрацii 21 звернення, поштою - 20 звернень. На особистих та виiЪних
прийомах громадян керiвництвом,Щепартаменту отримано 71 звернення.
Вирiшено позитивно 65 звернень ( 42%) вlдзагальноi кiлькостi звернень.

Громадяни в cBoix звернеЕнях поруIIryвали питання:
пiдтримки сiльськогосподарських товаровиробникiв та переробникiв -
l07 (69%);
власностi на землю - 22 (20%);
працевлаштуваннrI - |6 !а%);
соцiального розвитку села - 11 (10%).
Пiд час особистого прийому громадян директором .Щепартаменту

агропромислового розвитку було прийнято 27 громадян в.

адмiнпримiщеннi та 14 - з виiЗдом за мiсцем проживання. Вирiшено
позитивно 22 звернення, що склало 54Yо вiд загальноi кiлькостi порушених
питань.

Переважна кiлькiсть звернень пiд час особистого прийому до
директора {епартаменry стосувалося питань працев'лаштування. Таких
звернень надiйшло. 16, щQ скJI€lло 40О/о вiд загальноi кiлькостi порушених



питань. Серед питань, з якими зверЕулися громадяЕи, були питання
пiдтримки сiльськогосподарських товаровиробникiв - 15 або З8Yо. Отримано
10 звернень (24Yо) чоло виплати орендноi плати за використання земельноi
дiлянки; погашення заборгованостi за вирощування молодняку худоби.

Заступниками директора .Щепартаменry агропромислового розвитку
було прийнято 12 громадян в адмiнпримiщеннi. З виiздом за мiсцем
проживання було прийнято 18 громадян. Вирiшено позитивно 17 звернень-
(57%).

Найбiльш звернень надiйшло вiд громадян Сумського, Бiлопiльського,
Тростянецького, Роменського районiв.

.Що .Щепартаменту агропромислового розвитку надходили зверЕення
громадян з питань щодо зниження рiвня закупiвельних цiн на молоко вiд
приватних господарствах населення. Ще зумовлено нестабiльЕим становищем
молокопереробних пiдприемств у нинiшнiх скJIадних економiчних умовах, а
саме вiдбуваеться скорочення обсягiв реалiзацii 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
продукц11, так як отриман1 кошти вlд реалlзац11 спрямовуються дJUI

розрахункiв з населенням, fепартал,rентом агропромислового розвитку.
проведенi наради з керiвниками молокопереробних пiдприемств, у ходi яких
було наголошено про недопущення необфунтованого зниженюI
закупiвельноi цiни на молочну сировиIrу; проведеншI вчасних розрахункiв з
товаровиробниками областi ycix форм власностi за пр дане ними молоко;
здlисненЕя закупlвл1 молока вlдповlдно до ветеринарно-санlтарних вимог.

Серед звернень громадян, якi надходил на початку року,
порушувалися пит ння невиплати за 201,3 piK спецiальноi бюджетноi дотацii
за утримання 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 тварин, молодняк великоi рогатоi худоби
та свинi; з часткового вiдшкодування витрат на закупiвлю установки
lндивlдуального доihня. Заявникам надав€Iлися роз'яснення щодо
зареестрованоi кредиторськоi заборгованостi станом на 01.01.2014 тГ
можливiсть перерахування бюджетних коштiв на вiдкритi в банкiвських
установах рахунки лиlце пiсля надходженЕя коштiв з ,Щержавного бюджету
на зазначенi цiлi.

Станом на 01.10.2014 для погашення кредиторськоi заборгованостi за
бюджетною програА4ою ,,,Щержавна пiдтримка галузi тваринндцтва" за 20lЗ
piK, що виникла станом на 01.01.2014, MiHicTepcTBoM аграрЕоi полiтики та
продовольства Украiни направлено асигнувань на суму 14 551,4 тис. гривень.

,Щепартаментом агропромислового розвитку CyMcbKoi облаЬноi державноi
адмiнiстрацiТ перераховано одержувачам l0 827 ,6 тис. гривеЕь, у тому числ1:

для погашеЕня кредиторськоi заборгованостi з ъиплати спецiальноi
бюджетноi дотацii,за утримання та збереженЕя молодняку великоi рогатоТ



худоби до п'ятнадцятимiсячного BiKy перераховано одержувачам 5 694,25
тис. гривень, тривае робота з виплати решти коштiв у cyMi 811,25 тис..
гривень | 227 фiзичним особам;

для погашеЕня кредиторськоi заборгованостi з часткового
вiдшкодування витрат на закупiвлю установки iндивiдуального доiння
перераховано одержувачам 4б0,19 тис. гривень, тривае робота з виплати
решти коштiв у cyMi З0,85 тис. гривень 8 фiзичним особам;

для погаш ння кредиторськоi заборгованостi з виплати бюджетноi
дотацii фiзичним особам за вирощенi та проданi на забiй i переробку
суб'ектам господарювання, якi мають власнi (орендованi) поryжностi для
забою тварин, молодняк великоi рогатоi худоби та свинi, перераховано
одержувачам З2,68 тис. гривень, трива€ робота з виплати решти коштiв у
cyMi 1,53 тис. гривень однiй фiзичнiй особi.

Продовжуеться робота iз забезпечення погашення у повному обсязi
кредиторськоi заборгованостi з державноi пiдтримки галузi тваринництва по
Сумськiй областi.

Щепартаментом агропромислового розвитку звернеЕнlI громадян

розглядалися квалiфiковано, об'ективно iз забезпеченням вирiшення
порушених у них питань та задоволення законних вимог заявникiв, у
термiни, встановленi законодавством. Не допускалося порушення TepMiHiB
при розглядi звернень, безпiдставноi передачi розгляду звернень iншим
установам. Заявники отримали обгрунтованi, повнi вiдповiдi на cBoi
запитання.

Пiд час розгляду звернень громадян особлива увага придiJuI€ться
громадянам, якi потребують соцiального захисту та пiдтримки. Вiд пiльговlтх
категорiй громадян надiйшло одне звернення, зокрема, вiд громадянина
Лебединця I.B. з пропозицiею щодо розведеЕня великоi рогатоi худоби на

фермах Лебединського району. Проведено наради за участю керiвникiв та
представникlв 1нвестицlиних компанlи щодо розвитку галузt тваринництва у,
ТОВ <Ворожбалатiнвест> (Ворожбянська сiльська рада Лебединського
раЙону), на яких розглядаJIося питання розведення тваринЕицтва.

Питання органiзацii роботи зi зверненнями гро адян, усунення причиЕ,
що породжують обгрунтованi скарги, створення наJIежних умов для
реа:riзацii громадянами наданого iM права перебувае на постiйному контролi
у керiвництва,Щ,епартаменту агропромислового розвитку.

,Щепартаментом агропромислового розвитку щомiсяця проводиться
аналiз роботи щодо розгляду звернень громадян. Стан проведеноi роботи
розглядаеться на апаратних нарадах при директоровi ,Щепартаменту.
Вживаються заходи щодо виявлення та усунення причин, що викликають
скарги громадян.

У ,Щепартаментi агропромислового розвитку працюе пряма (гарячa>)

телефонна лiнiя, ii телефон оприлюднено в газетi <Сумщина>, офiцiйному,
веб-сайтi та районних газетах.

З метою полiпшення iнформованостi населення щодо стану роботи зi
зверненнями громадян, офiцiйному веб-сайтi .Щепартаменry



агропромислового розвитку щокварталу оприлюднюються узагЕrльЕеЕ1
вiдомостi про органiзацiю роботи зi зверненнями громадян, також щомiсяця
розмiпlутоться протоколи проведення нарад при директоровi,Щепартаменry
про пiдсуrм ки роботи.

З метою роз'яснеIrнrI найбiльш актуальних проблем, що порушувчrлися
в зверненнях громадян, керiвництво,Щепартаменту агропромислового
розвитку
взяло участь у 7 <прямих ефiрах> на
2 - висryпiв на телебаченнi, надало

обласнiй державнiй телерадiокомпанii,
5 iнтерв'ю на обласному радiо, взяло

участь у З прес-конференцiях, 4 - брифiнгах.
Питання органiзацii роботи зi зверненнями громадян, усунення причин,

що породжують обrрунтованi скарги, cTBopeHIш належЕих умов для
реалiзацii громадянами наданого iM права перебувае на постiйному контролi
у керiвництва Щепартаменry агропромислового розвитку.

ВИРIШИЛИ:
1. Узяти iнформацiю до вiдома.
2. Пiдвищувати результативнiсть вирiшення порушених у зверненнях

питань.
3. Забезпечувати короткостроковий контроль за вирiшенням питань,

розгляд яких не потребуе додаткового опрацювання.
4. При розглядi звернеЁь громадян дотримуватись Указу Президента

вiд 07.02.2008 Ns 109/2008 <Про першочерговi заходи щодо забезпеченЕя

реалiзацii та гарантування конституцiйного права на зверненнrI до органiв'
державноi влади та органiв мiсцевого самоврядуваннJI>.

В.М. Iвченко


