
Інформація про роботу із зверненнями громадян  

в Управлінні Держпраці у Рівненській області за 2017 рік  

 

Протягом 2017 року Управлінням Держпраці у Рівненській області 

(далі – Управління) здійснювалися системні заходи щодо безумовного 

виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», інших 

законодавчих та нормативно-правових актів з питань організації роботи із 

зверненнями громадян. 

За звітний період фахівцями Управління зареєстровано та розглянуто 

868 звернень громадян. З них: заяв – 794, скарг – 74. 

  94 звернення надійшло від громадян поштою (електронною поштою), 

177 звернень подано особисто громадянами в приймальні Управління.  

Через органи влади до Управління за звітний період надійшло - 250 

звернень громадян. З них від КМУ  4 звернення; через Рівненський 

обласний контактний центр – 90 звернень. 

Через  уповноважену  особу надійшло 5 звернень. 

Від інших органів, установ, організацій надійшло – 328. З них – 292 

звернення через Урядову гарячу лінію. 

За звітний період надійшло 37 повторних звернень та 62 - дублетні. 

Було прийнято  47 колективних звернень громадян.  

З урахуванням колективних звернень впродовж 2017 року до 

Управління звернулося 1325 громадян. 

Протягом звітного періоду найбільше громадян турбували питання  

праці і заробітної плати  807. В тому числі, щодо недотримання вимог 

виплати мінімальної заробітної плати з 01 січня 2017 року надійшло 57 

звернень; з питань легалізації заробітної плати надійшло 60 звернень; з 

питань переведення на неповний робочий день, в зв’язку з підняттям 

мінімальної заробітної плати з 01 січня 2017 року – 18 звернень.  

Громадяни також зверталися з питань невиплати розрахункових коштів 

при звільненні; з питань звільнення та поновлення на роботі; невиплати 

заробітної плати; невиплати індексації заробітної плати; щодо не оплати 

листів з тимчасової втрати працездатності; щодо невиплати середнього 

заробітку мобілізованим та призваним на військову службу; щодо сприяння у 

отриманні уточнюючих довідок про роботу на підприємствах;  про надання 

роз'яснення щодо правильності нарахування та виплати мінімальної 

заробітної плати; щодо надання додаткових соціальних відпусток батькові 

двох дітей - інвалідів з дитинства; щодо права мати соціальну відпустку 

матері, яка виховує дитину - інваліда та можливості замінити її грошовою 

компенсацією;  щодо права мати соціальну відпустки з двох підстав: як мати, 

яка виховує двох дітей до 18 років, та як матері, яка виховує дитину – 

інваліда; щодо права мати додаткові перерви в роботі для жінки, що має 

дітей віком до півтора року.                                                                                                                                                                                                  

З питань охорони праці отримано та розглянуто 25 звернень із 

загальної кількості порушених питань, такі як: проведення розслідувань 

нещасних випадків; порушення норм техніки безпеки при подачі тепла в 



житлові будинки, введення в дію та експлуатацію автомобільних 

газозаправних пунктів без дозвільних документів, проведення 

електромонтажних робіт без дозвільних документів, не забезпечення 

спецодягом та спецвзуттям працівників гірничої дільниці. Отримано та 

розглянуто 18 звернень, які стосувалися питань діяльності місцевих органів 

виконавчої влади. 2 звернення надійшло з питань аграрної політики і 

земельних відносин. З питань охорони здоров'я  3 звернення. З питань 

фінансової, податкової, митної політики надійшло 1 звернення громадян. З 

питань соціального захисту надійшло 1 звернення. З питань фінансової, 

податкової та митної політики надійшло 1 звернення. З питань екології та 

природніх ресурсів – 1 звернення. З питань забезпечення дотримання 

законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян – 1 

звернення.  З інших питань – 6 звернень.  

 Особистий прийом в звітному періоді проводився, згідно із графіком 

особистого прийому. На особистий прийом звернулося 8 громадян, яких 

турбували питання праці і заробітної плати. 

   В серпні 2017 року проведено онлайн  прийом громадян Рівненської 

області за участю Голови Державної служби України з питань праці Романа 

Тарасовича Чернеги. На онлайн  прийом звернулося 3 мешканці м. Рівне, 

які порушували питання праці та охорони праці. Заявники отримали вичерпні 

відповідь на порушені питання. 

З пільгових категорій громадян до Управління звернулось 64 особи. 

 Найбільше звернень надійшло від мешканців м. Рівне та Рівненського 

району – 405, м. Вараш та Володимирецького району – 37, м. Сарни та 

Сарненського району – 26, м. Здолбунів та Здолбунівського району  19, смт 

Рокитне та Рокитнівського району – 15, м. Дубно та Дубенського району  

14,  м. Березне та Березнівського району – 17, м. Корець і Корецького району 

– 13. 

Фахівцями Управлінням здійснювався своєчасний та об’єктивний 

розгляд звернень громадян, про результати розгляду громадяни були 

проінформовані, у встановлені законодавством строки. 

По зверненнях, що надійшли до Управління протягом 2017 року, 

вжито необхідних заходів, надано вичерпні відповіді і роз’яснення. За 

результатами розгляду звернень 289 – вирішено позитивно; 384 – надані 

письмові роз’яснення в межах повноважень Управління, 32 – відмовлено у 

задоволенні з відповідних причин.  

 Відповідно до ст. 8 Закону України «Про звернення громадян» 100 

звернень не підлягали розгляду. 

 34 звернень направлено за належністю, відповідно до ст. 7 Закону 

України «Про звернення громадян». 

 Остаточно не вирішені питання залишаються на постійному контролі 

керівництва Управління. 

     Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної 



петиції» забезпечено прийом електронних звернень. За звітний період до 

Управління надійшло 6 таких звернень. 

На офіційному веб-сайті Управління в рубриці «Звернення громадян» 

розміщується інформація про графіки особистого прийому громадян 

керівництвом Управління, матеріали про підсумки роботи із зверненнями 

громадян щокварталу. 

 Підвищення ефективності розгляду звернень жителів області та 

забезпечення вимог законодавства зі зверненнями громадян залишається 

першочерговим завданням Управління. 

 

 

Головний спеціаліст зі  

звернення громадян та доступу до  

публічної інформації                                                                     Л.Г. Кобзаренко 


