
АНАЛІЗ
роботи щодо виконання Закону України «Про звернення
громадян» по КНП «Центр первинної медико-санітарної

допомоги Селидівської міської ради»
за І півріччя 2018 року

На  виконання  вимог  Закону  України  від  02.10.1996  №  393/96-вр.  «Про
звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про
першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування
конституційного  права  на  звернення  до  органів  державної  влади  та  органів
місцевого самоврядування», протягом  І півріччя 2018 року у  КНП «Центр ПМСД
Селидівської міської ради»  проводилась системна робота щодо розгляду звернень
громадян та вирішення порушених питань.

На підприємстві створено наказ від 02.01.2018 № 2 «Про розгляд звернень та
організацію особистого прийому громадян у Центрі первинної медико-санітарної
допомоги  Селидівської  міської  ради  на  2018  рік»,  яким  затверджено  графік
особистого  прийому  громадян  адміністрацією  Центра,  графік  виїзних  прийомів
громадян головним лікарем, призначені відповідальні особи за організацію роботи
із зверненнями громадян, затверджено час роботи, телефон та адреса «Гарячої лінії.
Інформація про порядок звернень громадян, час, телефон та адресу «Гарячої лінії»
оприлюднено на інформаційних стендах кожної амбулаторії та на сторінці Центру
веб-сайту Селидівської міської ради.

За  період  з  02.01.2018  по  01.07.2018  на  особистий  прийом  до  головного
лікаря звернулось 8 осіб (2016 – 43). Загальна кількість звернень зменшилась на
53,0%. 

Адміністрацією Центра були розглянуті письмові та усні звернення громадян
до  департаменту  охорони  здоров’я  та  органів  місцевого  самоврядування,
безпосередньо, та органів влади вищого рівня, а саме:

-  на Урядову Гарячу лінію облдержадміністрації  протягом І  півріччя  2018
року зареєстровано 31 звернення, (в 2017 – 17, що на 54,8 % більше ніж за весь
2017 рік).

На особистий прийом до головного лікаря за місцем проживання в І півріччі
2018 році звернулись:

м.Селидове – 4 особи (2017 р. -13 осіб)
м.Гірник –  звернень не було (2017 р.- 2 особи)
м.Українськ – 2 особи (2017 р. - 3 особи)
смт.Цукурине –  звернень не було (2017 р.-2 особи) 
смт.Курахівка – 2 особи (2017 р.-6 осіб)
Порушені питання:
- з приводу працевлаштування – звернень не було (2017 - 5 осіб)
- допомога в лікуванні та обстеженні – 2 особи
- направлення на МСЕК – 2 особи (2017 - 9 осіб)
- забезпечення ліками та виробами медичного призначення– 2 особи 
- про якість надання медичних послуг – 2 звернення (Курахівка).



Всі звернення розглянуті у термін до 10 днів. За результатами розгляду:
- задовільнено 6
- роз’яснено – 2 
Результати роботи по виконанню Закону України «Про звернення громадян»

щоквартально заслуховувались на нарадах у головного лікаря.

Звернення  на  Урядову  Гарячу  лінію  облдержадміністрації  за  місцем
проживання в І півріччі 2018 році:
           Всього – 31 звернення
           Амбулаторія ЗПСМ № 1 м.Селидове – 6 звернень
           Амбулаторія ЗПСМ № 2 м.Селидове – 9 звернень
           Амбулаторія ЗПСМ № 3 смт.Цукурине – -
           Амбулаторія ЗПСМ № 4 м.Гірник – 2 звернення
           Амбулаторія ЗПСМ № 5 смт.Курахівка – 3 звернення
           Амбулаторія ЗПСМ № 6 м.Українськ – 11 звернень

Головними питаннями звернень було:
- забезпечення медикаментами пільгових категорій громадян та за Урядовою

програмою «Доступні ліки» 18 - 58,0%
- надання медичної допомоги вдома, якість медичних послуг – 5 зв., - 16,0 %

(5 зв. по амбул. № 6 м.Українськ)– консультації лікарів ІІ рівня надання медичної
допомоги (23,5%)

- інші – 7 звернень – 23,0%.
Питання  про  забезпечення  медикаментами  за  пільговими  умовами

зареєстровані від найменш соціально-захищених категорій громадян.
Всі звернення розглянуті у термін до 10 днів. 

Організація  роботи  зі  зверненнями громадян в  амбулаторіях  проводиться
відповідно  чинному  законодавству.  Порушення  термінів  розгляду  звернень  не
припускаються.  Постійно  проводиться  роз’яснювальна  робота  з  медичними
працівниками,  що  дозволяє  уникнути  виникнення  конфліктних  ситуацій.  На
сторінці  Центру  веб-сайту  Селидівської  міської  ради  постійно  висвітлюється та
оновлюється   актуальна  інформація  стосовно  графіків  особистого  та  виїзного
прийому головного лікаря, контактні дані керівництва  Центра тощо. 

Головний лікар О.В.Марченко


