
Аналітична довідка 

про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли 

до Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної 

адміністрації у продовж 2018 року 
 

З метою забезпечення вимог Конституції України, Закону України «Про 

звернення громадян», на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 

№109\2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування» та розпорядження обласної державної адміністрації від 

21.02.2008 № 67 «Про першочергові заходи облдержадміністрації по реалізації 

Указів Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 та № 110/2008 щодо 

поліпшення стану роботи із зверненнями громадян», Департамент фінансів надає 

інформацію стосовно роботи яка ведеться щодо реалізації конституційного права 

громадян на письмове звернення і особистий прийом. 

Протягом січня-грудня 2018 року до Департаменту фінансів надійшло  

лише 12 звернень від громадян, що менше аналогічного періоду  

2017 року (15 звернень). 

Найбільша кількість звернень, що надійшла до Департаменту фінансів у 2018 

році, була від мешканців м. Чернігова (3), від медичних працівників  

м. Прилук (1) та з смт. Ладан Прилуцького району (1), м. Ніжина (1), з Коропського 

району (2), з с. Авдіївки Сосницького району (1), смт. Талалаївка (1), м. Ічня (1), а 

також від депутатів Мринської сільської ради (1).  

Два звернення було перенаправлено іншим закладам, до компетенції яких 

належали порушені у зверненнях питання.  

Основними питаннями, що порушувались громадянами, є питання виплати 

заробітної плати. Передусім, порушувались питання виділення коштів з бюджету 

на заробітну плату, пришвидшення виплати заробітної плати та відпускних. З 

такими проблемами звернулись мешканці смт. Ладан Прилуцького району та 

працівники ДНЗ «Ромашка» с. Авдіївка Сосницького району. Одне звернення було 

з м. Ічня про вирішення питання відшкодування збитків за пошкоджене внаслідок 

вибухів 09.10.2018 майно (нежитлове приміщення, кафе «Берізка»). Також було 

звернення з смт. Талалаївка щодо розгляду питання забезпечення необхідною 

медичною допомогою за рахунок бюджетних коштів.  

Всі вищезгадані звернення працівниками Департаменту розглянуті в 

установлені чинним законодавством терміни. З урахуванням специфіки питань, що 

піднімались у зверненнях та відповідно до діючого законодавства надавались 

відповіді та роз’яснення. 

Найбільшу частину звернень, по кількості, займають звернення, що  

надійшли через обласну державну адміністрацію – 12. 

Прийом громадян ведеться згідно із затвердженим графіком.  

Протягом звітного періоду на особистий прийом до директора Департаменту 

фінансів громадяни не зверталися. Листів, що надійшли до Департаменту фінансів 

поштою у 2018 році не було. 

Анонімних звернень у 2018 році до Департаменту також не надходило.  

 


