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ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 
 

від   28. 12. 2019  року                       №249-од 

 

  

   Про    підсумки розгляду звернень громадян, 

що надійшли до відділу освіти упродовж  2019 року 

 

          Протягом січня – грудня 2019 року робота із зверненнями громадян 

проводилась у порядку, визначеному Конституцією України,  Законом  України 

«Про звернення громадян», актами Верховної Ради України, Президента 

України, Кабінету Міністрів України, що регламентують роботу із зверненнями 

громадян. Аналіз стану забезпечення реалізації громадянами конституційного 

права на звернення свідчить, що відділом освіти  вживались дієві заходи, 

спрямовані на вирішення проблем населення громади, реалізацію 

конституційних прав громадян. 

Упродовж 2019 року у відділ освіти селищної ради поступило   81  

звернення. З них  10 письмових  і 44 усних (на особистому прийомі), на 

телефонну лінію поступило19 дзвінків, 8 звернень надійшло через електронну 

пошту. Із 10 письмових звернень 5 (50%) надійшло з відділу звернень 

Підволочиської селищної ради. 

Відносно минулих років кількість звернень у 2019 році майже на рівні 

2018 року, їх надійшло 81 проти  74 ( у 2017  році було113). В основному 

зменшилась кількість усних звернень, які стосувались питання 

працевлаштування  у закладах освіти.  

Що стосується «географії» звернень, то найбільше їх надійшло від жителів смт 

Підволочиськ. 
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За формою надходжень переважали звернення,  висловлені на особистому 

прийомі (54%). 

За ознаками звернень більшість  первинні. Повторні звернення були від 

колективу Підволочиського ДНЗ та  звернення, які стосуються роботи НВК 

«Богданівський ЗНЗ І-ІІ ступенів –ДНЗ». 

За видами лише 1 звернення  скарги, решта – заяви-клопотання. 

Переважають звернення від жінок, зафіксовано лише 1 звернення від  анонімів 

(по телефону),  переважають  індивідуальні звернення. Проте половина 

письмових звернень -   колективні. 

Серед усних звернень за суб’єктами звернень (за категоріями та 

соціальним станом авторів звернень) переважали звернення від працівників 

бюджетної сфери ( в основному вчителі та керівники) – 32,   старости – 3, 

депутати – 2,  пенсіонери – 3, селяни, робітники-4. 

За тематикою: основні питання, які порушувались – праця і заробітна 

плата, освіта (функціонування закладів освіти, покращення матеріально-

технічного стану, кадрові питання, порушення в організації освітнього процесу, 

господарські питання). 

У письмових колективних зверненнях найчастіше піднімається питання 

виплати надбавки за педагогічну престижність та виплату матеріальної 

допомоги на оздоровлення, підвищення заробітної плати. Також піднімалось 

питання довозу дітей із с. Рожиськ до с. Оріховець. 

За результатами розгляду: вирішено позитивно – 21 звернення (із усних, що 

становить 48% таких), відмовлено у задоволенні – 2 звернення (4% усних 

звернень), дано роз’яснення –21 звернення(48%).  

Вирішено позитивно багато звернень,  які стосувались покращення 

матеріально-технічного стану закладів освіти, проте, щодо проведення окремих 

робіт (ремонт котельні в Оріховецькій, Камянківській ЗОШ І-ІІІ ступенів) було 

надано лише роз’яснення.  
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Всі звернення розглянуто у визначений Законом України «Про звернення 

громадян» час, із виїздом на місце та в присутності заявників.  Заявникам 

вчасно дано відповідь. 

Уся документація ведеться відповідно до вимог, ведуться журнали 

реєстрації та обліку звернень громадян як письмового так і усного.  

Робота по розгляду звернень громадян, організації особистого прийому 

перебуває на постійному контролі.  

З метою попередження та врегулювання конфліктних ситуацій необхідно 

посилити проведення роз’яснювальної роботи з актуальних питань галузі освіти 

та трудового законодавства серед учасників освітнього процесу та 

обговорювати ці питання на нарадах педагогічних працівників. 

 На виконання рішення колегії відділу освіти від 27 грудня 2019 року 

(протокол №5 ) «Про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли до 

відділу освіти упродовж  2019 року», з метою подальшої організації належної 

роботи із зверненнями громадян  

НАКАЗУЮ: 

1. Посилити контроль за повним, об’єктивним і кваліфікованим 

розглядом звернень громадян, не допускати порушення термінів їх 

розгляду, фактів надання неконкретних та  неповних відповідей. 

2. Підвищити персональну відповідальність працівників відділу освіти,  

керівників закладів освіти за організацію своєчасного, повного, 

об’єктивного і кваліфікованого розгляду звернень. 

3. Керівникам структурних підрозділів, головним спеціалістам, 

керівникам  закладів освіти: 

1). Забезпечити неухильне дотримання вимог законодавства щодо 

реалізації конституційних прав громадян на звернення. 

 2). Посилити  проведення роз’яснювальної роботи з актуальних питань   

галузі освіти та трудового законодавства серед учасників освітнього 

процесу. 
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 3). Детально аналізувати стан розгляду заяв і скарг громадян, виносити 

питання на розгляд педагогічних рад, нарад. 

4). Своєчасно оприлюднювати графіки прийомів громадян, здійснювати 

проведення особистих прийомів громадян.  

4. Контроль за виконанням  даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Юрисконсульт                        Ірена  Витвицька 


