
 
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 15 серпня  2019  року   проект                №  ____ 

 

Про підсумки роботи щодо розгляду 

звернень   громадян у  Бережанській   

міській  раді за І півріччя 2019 року 

 
Заслухавши інформацію керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету міської ради Тиманського О.С. «Про стан розгляду звернень громадян, 

які надійшли до виконавчого комітету Бережанської міської ради за І півріччя 

2019 року», керуючись Законами України «Про звернення громадян», пп.1 

п.«б» ч.1 ст.38 «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента 

України №109/2008 від 07.02.2008 року  «Про першочергові заходи щодо 

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 звернень громадян, які надійшли до 

виконавчого комітету Бережанської міської ради за І півріччя 2019 року» взяти 

до відома. 

2. Роботу із зверненнями громадян у виконавчому комітеті Бережанської  

міської ради   за І півріччя 2019 року оцінити як таку, що відповідає вимогам, 

установленим законодавством. 

3. Заступникам міського голови за напрямками роботи, секретарю міської 

ради, керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради,    

в.о. старости с. Посухів, начальникам відділів міської ради, керівникам 

комунальних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери 

управління міської ради: 

1) продовжувати роботу щодо забезпечення реалізації конституційного 

права громадян на письмове звернення та на особистий прийом;  

2) забезпечити всебічний розгляд звернень громадян, порушених у них 

питань й оперативне їх вирішення, надання в установлені законом терміни 

відповідей заявникам за результатами їх розгляду; 



3) попередити працівників підпорядкованих структурних підрозділів, що 

робота із зверненням громадян посадових та службових осіб розглядається як 

важливий критерій оцінки їх професійного рівня, відповідності займаній посаді, 

а також можливості просування таких осіб по службі. 

4.  Керівникам фінансового управління, відділу освіти, молоді та спорту, 

міської ради, відділу культури, туризму і релігій міської ради, територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міської  ради, 

міських комунальних підприємств «Господар», «Добробут»: 

1) вжити заходи щодо своєчасного та якісного розгляду звернень 

громадян, уважного ставлення до вирішення проблем, з якими вони 

звертаються, вирішення обґрунтованих заяв і скарг найменш соціально 

захищених категорій громадян; 

2) забезпечити проведення прийомів громадян посадовими особами за 

затвердженими графіками. 

4. Працівникам апарату міської ради: 

1) забезпечувати кваліфікований, неупереджений і об’єктивний розгляд 

звернень громадян з метою вирішення порушених у них питань, задоволення 

законних вимог заявників; 

2) забезпечувати першочерговий розгляд звернень інвалідів і учасників 

бойових дій, ветеранів праці, громадян, які мають високі урядові нагороди, 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, багатодітних сімей, самотніх матерів та 

малозабезпечених самотніх громадян, які потребують соціального захисту та 

підтримки, а також скарг, колективних і повторних звернень громадян; 

3) не допускати порушення термінів розгляду звернень громадян та 

надавати у встановлені законом терміни письмові відповіді авторам звернень за 

наслідками їх розгляду. При неможливості вирішення проблем, з якими вони 

звертаються, у встановлені терміни повідомляти заявника щодо термінів 

вирішення питань, порушених у зверненні. 

5. Загальному відділу міської ради (Походжай О.Д.):  

1) посилити контроль за своєчасним і якісним розглядом звернень 

громадян та інформувати керівництво виконавчого комітету про факти 

несвоєчасного подання відповідей відповідальними виконавцями та прояви 

формального підходу до розгляду питань, порушених заявниками; 

2) здійснювати постійний моніторинг роботи із зверненнями громадян у 

відділах міської ради для проведення відповідного аналізу роботи зі 

зверненнями громадян, вносити відповідні пропозиції щодо поліпшення цієї 

роботи. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету  міської ради Тиманського О.С. 

  

 

Міський  голова                Володимир   МУЗИЧКА  
                           
 

 


