УКР А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про Програму захисту конституційних
прав і свобод громадян, гарантування
належного розгляду звернень громадян
на 2017-2018 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», з метою поліпшення умов реалізації
конституційного права громадян на особисте звернення до органів виконавчої
влади, місцевого самоврядування та Берегівської місцевої прокуратури, на
підставі клопотання районної державної адміністрації від 08.08.2017 р. № 219,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити Програму захисту конституційних прав і свобод громадян,
гарантування належного розгляду звернень громадян на 2017-2018 роки
(додається).
2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.)
забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах коштів районного
бюджету.
3.Районній державній адміністрації щороку до 20 січня, інформувати районну
раду про хід виконання Програми.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної
державної адміністрації Русанюка М.М. та постійну комісію з питань
законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтей Ю.Ю.).

Голова районної ради
м.Виноградів, 07 вересня 2017 року
№ 378

В.В.Любка

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 07.09.2017р. №378
ПРОГРАМА
захисту конституційних прав і свобод громадян, гарантування належного
розгляду звернень громадян на 2017 - 2018 роки
1. Загальні положення
Програма захисту конституційних прав і свобод громадян, гарантування
належного розгляду звернень громадян під час здійснення досудового
розслідування у кримінальних провадженнях на 2017 – 2018 роки (далі –
Програма) спрямована на реальне забезпечення захисту порушених чи
охоронюваних конституційних прав і свобод громадян, в першу чергу,
соціально незахищених категорій, прискорення розгляду скарг, усунення
причин та умов, що призводять до їх порушення. При розробці та виконанні
Програми береться до уваги те, що право на звернення є одним з головних
конституційних прав та гарантується статтею 40 Основного Закону, а саме
звернення громадян відіграють особливу роль у забезпеченні постійного
зв’язку між державою і громадянином, вирішення життєво важливих проблем
окремої людини, суспільства в цілому, утвердженні демократичної,
соціальної, правової держави.
Програмою передбачаються заходи, спрямовані на:
забезпечення всебічного, швидкого та якісного розгляду звернень
громадян і вжиття необхідних заходів Берегівською місцевою прокуратурою,
Виноградівською райдержадміністрацією, Виноградівською районною радою,
та відповідного реагування на виявлення порушень вимог законів;
спільний розгляд звернень з виїздом на місця для організації
забезпечення вимог чинного законодавства при прийнятті, розгляді та
вирішенні звернень, скарг та клопотань громадян підприємствами,
установами, організаціями, їх службовими особами;
недопущення порушення конституційного права громадян на звернення
зі сторони підприємств, установ, організацій, їх службових осіб;
аналіз та узагальнення даних, що стосуються причин і умов, що
породжують обґрунтовані звернення, а також найбільш гострих суспільнозначущих проблем, які потребують негайного вирішення;
взаємне
інформування
Берегівської
місцевої
прокуратури,
Виноградівської райдержадміністрації та Виноградівської районної ради про
кількість, види скарг громадян, результати їх вирішення;
удосконалення та підвищення ефективності роботи в Виноградівській
райдержадміністрації та Виноградівській районній раді щодо забезпечення
конституційних прав громадян;

усунення недоліків при розгляді звернень громадян у правоохоронних
органах, органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
налагодження роботи із роз’ясненням громадянам їх конституційного
права на звернення, висвітлення результатів роботи у засобах масової
інформації.
2. Мета програми
Метою Програми є поліпшення умов реалізації конституційного права
громадян на особисте звернення до органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та місцевої прокуратури, удосконалення організації розгляду
звернень та належної взаємодії між цими органами.
3. Фінансування програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів
районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, при
умові наявності необхідних коштів. Обсяги фінансових ресурсів районного
бюджету та напрямки їх використання можуть корегуватися в залежності від
потреби та фінансової можливості. Орієнтовні обсяги фінансування Програми
на 2017 - 2018 роки передбачені в Додатку 2 .
4. Основні завдання програми
До основних завдань Програми належать:
завершення створення єдиної інформаційної системи обліку звернень;
недопущення порушення вимог законодавства при розгляді звернень
громадян;
виявлення причин та умов, що призводять до виникнення обґрунтованих
скарг;
взаємне інформування Берегівської місцевої прокуратури та органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування про стан розгляду звернень
громадян, організація належної взаємодії між цими органами;
удосконалення та підвищення ефективності роботи Берегівської місцевої
прокуратури, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо
забезпечення поновлення порушених конституційних прав і свобод громадян;
підвищення рівня правової освіти населення з питань захисту
порушених конституційних прав і свобод громадян.
5. Координація та контроль за виконанням програми
Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її
виконанням здійснює юридичний відділ апарату Виноградівської районної
державної адміністрації.

Виконавці Програми щороку до 05 січня надають юридичному відділу
апарату Виноградівської районної державної адміністрації інформацію про
виконання цієї Програми за попередній рік.
Контроль за виконанням вимог Програми здійснюється головою
райдержадміністрації та головою районної ради шляхом заслуховування
начальника юридичного відділу апарату райдержадміністрації про результати
її реалізації на нарадах при голові державної адміністрації та сесіях районної
ради.

Додаток 1

до Програми
Основні заходи,
передбачені Програмою захисту конституційних прав і свобод громадян,
гарантування належного розгляду звернень громадян на 2017-2018 роки
1.Удосконалення

обліку звернень громадян, які надійшли до
правоохоронних органів, органів державної влади і органів місцевого
самоврядування.
Відділ здійснення документообігу, контролю
та роботи зі зверненнями громадян апарату
райдержадміністрації, Берегівська місцева
прокуратура (за згодою)
Термін: 2017 – 2018 роки
2. Вивчення соціально - економічного становища у місті, що пов'язане
із забезпеченням гарантованих Конституцією України прав і свобод
громадян.
Відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації, Берегівська місцева
прокуратура (за згодою)
Термін: 2017-2018 роки
3. Щопіврічне взаємне інформування щодо кількості, виду та результатів
розгляду скарг, що надійшли.
Відділ здійснення документообігу, контролю
та роботи зі зверненнями громадян апарату
райдержадміністрації, Берегівська місцева
прокуратура (за згодою)
Термін: 2017-2018 роки
4. Здійснення спільних виїздів керівництва місцевої прокуратури та
Виноградівської райдержадміністрації у найбільш соціально - напружені
населенні пункти району з метою виявлення причин та умов, що породжують
обґрунтовані звернення громадян щодо захисту їх конституційних прав і
свобод.
Уповноважені особи райдержадміністрації,
Берегівська місцева прокуратура (за згодою),
Термін: один раз на півріччя
5. Завершення створення матеріально - технічної бази для своєчасного,
якісного та нормативно - правового забезпечення наглядової діяльності згідно
з додатком до Програми (додається).
Юридичний
відділ
апарату
райдержадміністрації, Берегівська місцева

прокуратура (за згодою)
Термін: 2017-2018 роки.
6. Запровадження нових форм роботи з розгляду звернень громадян, у
тому числі «круглих столів», «гарячих телефонних ліній», безпосередніх
виїздів керівників району в населенні пункти, тощо.
Відділ
організації
роботи
апарату
райдержадміністрації, Берегівська місцева
прокуратура (за згодою)
Термін: 2017-2018 роки
7. Вжиття заходів щодо підвищення рівня правових знань громадян з
питань захисту їх конституційних прав і свобод, надання роз'яснень щодо
реалізації конституційного права на звернення.
Юридичний
відділ
апарату
райдержадміністрації, Виноградівське бюро
правової допомоги (за згодою), Берегівська
місцева прокуратура (за згодою)
Термін: постійно
8. Широке висвітлення в засобах масової інформації результатів
проведеної роботи з питань додержання законодавства про звернення
громадян на території району.
Відділи апарату райдержадміністрації: у
справах преси, інформаційних технологій та
зв’язку,
здійснення
документообігу,
контролю та роботи зі зверненнями
громадян, Берегівська місцева прокуратура
(за згодою)
Термін: постійно

Заступник голови районної ради

А.А.Сверенко

ПАСПОРТ
Програми захисту конституційних прав і свобод громадян, гарантування
належного розгляду звернень громадян на 2017-2018 роки
1. Назва Програми
2. Підстава для
розроблення
Програми

3. Розробник
Програми
4. Мета Програми

5. Основні заходи
Програми

6. Термін реалізації
Програми
7. Виконавці
8. Фінансове
забезпечення
Програми

Програма захисту конституційних прав і свобод
громадян, гарантування належного розгляду звернень
громадян на 2017-2018 роки
Відповідно до статей 6, 25, ст. 39 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», статті 91
Бюджетного кодексу України, Закону України «Про
Прокуратуру», листа Берегівської місцевої
прокуратури Закарпатської області від 29.06.2017 р.
№ 01/107/-3373
Юридичний відділ апарату райдержадміністрації
Метою цієї Програми є поліпшення умов реалізації
конституційного права громадян на особисте
звернення до органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та місцевої прокуратури,
удосконалення організації розгляду звернень та
належної взаємодії між цими органами
Основними заходами Програми є: завершення
створення єдиної інформаційної системи обліку
звернень;
недопущення
порушення
вимог
законодавства при розгляді звернень громадян;
виявлення причин та умов, що призводять до
виникнення
обґрунтованих
скарг;
взаємне
інформування Берегівської місцевої прокуратури та
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування
про стан розгляду звернень громадян, організація
належної взаємодії між цими органами; здійснення
правової освіти населення з питань захисту
порушених конституційних прав і свобод громадян
2017-2018 роки
Берегівська місцева прокуратура Закарпатської
області, відповідні структурні підрозділи
райдержадміністрації
Прогнозований обсяг фінансування Програми на
2017-2018 роки становить 200, 0 тис. грн. (за рахунок
коштів районного бюджету та інших джерел, не

заборонених законодавством)
9.

Очікувані
результати
реалізації
Програми

10. Керування
Програмою

Виконання заходів Програми, що сприятиме
підвищенню захисту конституційного права громадян
на особисте звернення до органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та місцевої прокуратури, а
також, виконання Програми удосконалить організацію
розгляду звернень та належної взаємодії між цими
органами
Контроль за реалізацію Програми покладається на
райдержадміністрацію

Додаток 2
до Програми
ЗМІСТ
потреб коштів для реалізації Програми захисту конституційних прав і
свобод громадян, гарантування належного розгляду звернень громадян
на 2017 - 2018 роки
№
п/
п

Назва заходу

Термін виконання заходу

Виконавці

Обсяги
фінансу
вання,
тис.грн.

1. Придбання
комп’ютерного
обладнання

До 31.12.2017 р.

Берегівська
місцева
прокуратура

2. Придбання
розмножувальної
техніки

До 31.12.2017 р.

Берегівська
місцева
прокуратура

50,0

3. Придбання
комп’ютерного
обладнання

До 31.12.2018 р.

Берегівська
місцева
прокуратура

50,0

2. Придбання
розмножувальної
техніки

До 31.12.2018 р.

50,0

Берегівська
місцева
прокуратура
50,0

Разом:

200,0

Разом по Програмі:

200,0

Заступник голови районної ради

А.А. Сверенко

