
    

 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66; 

е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

                                                                                                                              проєкт 

РІШЕННЯ 

 

20 січня 2021 року           м. Липовець                                              № ___ 

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у 2020 році 

 Заслухавши звіт начальника загального відділу виконавчого комітету 

Липовецької міської ради  Наталії СОЛОВЙОВОЇ  про підсумки роботи зі 

зверненнями громадян у 2020 році, відповідно до п. 1 ч. б ст. 38 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про 

звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 року 

№109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення громадян до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування»,  з метою забезпечення 

реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

посилення контролю, персональної відповідальності посадових осіб 

виконавчого комітету міської ради за своєчасним виконанням та наданням 

відповідей на звернення громадян, виконавчий комітет ВИРІШИВ: 

           1. Інформацію начальника загального відділу виконавчого комітету 

міської ради Наталії СОЛОВЙОВОЇ  про стан роботи зі зверненнями громадян 

за 2020 рік  взяти до відома. 

          2. Заступникам міського голови, секретарю ради, керуючому справами           

(секретарю) виконкому, начальникам відділів, керівникам комунальних 

підприємств, старостам : 

          1) Не допускати порушення термінів розгляду звернень громадян, 

надавати у встановлені Законом терміни письмові відповіді заявникам за 

наслідками розгляду заяв та давати принципову оцінку фактам порушень. 

           2) Постійно проводити аналіз звернень громадян, здійснювати заходи 

щодо виявлення проблемних питань мешканців громади з метою попередження 

надходження повторних звернень. 
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           3) Забезпечувати кваліфікований, неупереджений і об’єктивний розгляд 

звернень громадян з метою вирішення порушених у них питань, задоволення 

законних вимог заявників. 

           4) Створювати умови для участі заявників у перевірці поданих ними заяв 

чи скарг, надавати можливість знайомитись з матеріалами перевірок 

відповідних звернень. 

           5) Забезпечувати першочерговий розгляд звернень інвалідів і учасників 

бойових дій, учасників АТО/ООС, ветеранів праці, громадян, які мають високі 

урядові нагороди, постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, багатодітних сімей, 

одиноких  матерів та малозабезпечених самотніх громадян, які потребують 

соціального захисту та підтримки, а також скарг, та звернень, які надійшли 

через інші органи влади. 

           3. Загальному відділу виконавчого комітету Липовецької міської ради: 

           1) Посилити контроль за своєчасним і якісним розглядом звернень 

громадян та інформувати керівництво міської ради про факти несвоєчасного 

подання відповідей відповідальними виконавцями та прояви формального 

підходу до розгляду питань, порушених заявниками. 

           2) Постійно аналізувати стан організації роботи із зверненнями громадян 

та вносити відповідні пропозиції щодо поліпшення цієї роботи. 

           3) Забезпечувати інформування громадян про найбільш актуальні 

питання шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Липовецької 

міської ради. 

           4) Забезпечувати надання методичної допомоги спеціалістам, 

відповідальним за роботу зі зверненнями громадян у комунальних 

підприємствах міської ради та старостам. 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ольгу ФОМІНУ. 

 

 

В.о. міського голови                                                               Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

 



Виконавець: 

Начальник загального відділу виконавчого 

комітету міської ради                                                                    Наталія СОЛОВЙОВА 

 

ПОГОДЖЕНО      

Начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності                                                       Алла БАБИЧ  

Начальник організаційного відділу виконавчого  

міської ради                                                                                              Інна РЯБОКОНЬ 

Заступник міського голови                                                                       Ольга ФОМІНА  

Керуючий справами (секретар)                                                         

виконавчого комітету ради                                                                     Олег ПЕЧОЛАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


