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Бережанська міська рада 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 серпня 2021 року м. Бережани № 

 

Про підсумки роботи щодо розгляду 

звернень громадян у Бережанській 

міській  раді за І півріччя 2021 року 

 

Заслухавши інформацію керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету міської ради Гончара П.В. «Про стан розгляду заяв і скарг громадян, 

які надійшли до Бережанської міської ради за  І півріччя 2021 року», керуючись 

Законами України «Про звернення громадян», пп.1 п.«б» ч.1 ст.38 «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Указом Президента України від 07.02.2008 року 

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

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування», на підставі делегованих  повноважень виконавчий 

комітет Бережанської міської ради,  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Інформацію «Про стан розгляду заяв і скарг громадян, які надійшли до 

Бережанської міської ради за І півріччя 2021 року» взяти до відома. 

2. Роботу із зверненнями громадян в апараті Бережанської  міської ради за І 

півріччя 2021 року оцінити як таку, що відповідає вимогам, установленим 

законодавством.  

3. Заступникам міського голови, секретарю міської ради, керуючому 

справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради, старостам 

старостинських округів, які входять до складу Бережанської міської ради, 

начальникам відділів міської ради, керівникам комунальних підприємств, 

установ та організацій, що належать до сфери управління міської ради 

забезпечити безумовне виконання вимог Указу Президента України від 

07.02.2008 року №109/2008, відповідних рішень виконавчого комітету 

Бережанської міської ради та розпоряджень міського голови, та 

продовжити роботу щодо вирішення проблемних питань, порушених 

громадянами у зверненнях. 

4. Посадовим особам міської ради, відповідальним за розгляд звернень 

громадян не допускати бюрократії, тяганини при підготовці відповідей 

заявникам, забезпечивши підготовку якісних, кваліфікованих, своєчасних 



відповідей та продовжити роботу по підвищенню персональної 

відповідальності за виконанням вимог законодавства по розгляду звернень 

громадян.   

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету  міської ради Гончара П.В. 

 

 

 

Міський  голова      Ростислав  БОРТНИК 


