
Аналітична довідка 

про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли 

до Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації у 

продовж другого півріччя 2020 року 
 

На виконання вимог 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» у Департаменті фінансів проводиться аналіз 

роботи зі зверненнями громадян. Особлива увага звертається на виконавську 

дисципліну, персональну відповідальність працівників за належну організацію 

роботи та вирішення порушених у зверненнях питань.  

Робота із зверненнями громадян у Департаменті фінансів здійснюється 

відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Інструкції з 

діловодства за зверненнями громадян та Класифікатора звернень громадян, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року  

№ 858. 

Протягом ІI півріччя 2020 року до Департаменту фінансів надійшло  

5 звернень від громадян, що менше аналогічного періоду 2019 року  

(15 звернень). 

До Департаменту фінансів надійшло: 

-  2 колективних звернення від працівників закладу КНП „Пролісок” щодо не 

закриття закладу та включення фінансування санаторію на 2021 рік в бюджеті 

області; 

- 1 звернення щодо можливості співфінансування з обласного бюджету 

проведення робіт з очистки Фрунзовського ставка на території Лосинівської ОТГ 

від Громадської організації „Правозахист плюс”;  

- 1 звернення від вчителя Вихвостівської гімназії Городнянського району щодо  

погашення заборгованості по виплаті заробітної плати; 

- 1 звернення щодо направлення коштів на боротьбу з COVID-19 в 

Чернігівській області.  

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. 

Прийом громадян ведеться згідно із затвердженим графіком.  

Протягом звітного періоду на особистий прийом до директора Департаменту 

фінансів ніхто не звертався. У ІI півріччі 2020 року звернення до Департаменту 

фінансів були перенаправлені обласною державною адміністрацією, також 

отримані за допомогою засобів телефонного зв’язку та надіслані поштою. 

Анонімних звернень у IІ півріччі 2020 року не надходило.  


