
 
У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 26  лютого 2016 року                     № 8 

 

Про підсумки роботи щодо розгляду 

звернень   громадян у  Бережанській   

міській  раді за 2015 рік 

Заслухавши інформацію керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету міської ради Тиманського О.С. «Про стан розгляду заяв і скарг 

громадян, які надійшли до Бережанської міської ради за 2015 рік», 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 

07.02.2008р. «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 

виконавчого комітету Бережанської міської ради за 2015 рік» взяти до відома. 

2. Роботу виконавчого комітету щодо розгляду  звернень громадян до 

Бережанської  міської ради протягом  2015 року вважати задовільною. 

3. Заступникам міського голови за напрямками роботи, секретарю міської 

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

начальнику фінансового  управління, начальникам відділів міської ради, 

керівникам комунальних підприємств, установ, що належать до сфери 

управління міської ради: 

1) здійснювати постійний контроль за виконанням основних положень 

Указу Президента України від 07 лютого 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»; 

2) забезпечити виконання Закону України «Про звернення громадян», актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України щодо звернень громадян»; 



3) не допускати порушення термінів розгляду звернень громадян та 

надавати у встановленні законом терміни письмові відповіді авторам звернень 

за наслідками їх розгляду та давати принципову оцінку фактам порушень; 

4) постійно проводити аналіз звернень громадян, здійснювати заходи щодо 

виявлення проблемних питань мешканців міста з метою упередження 

надходження повторних звернень; 

5) забезпечувати кваліфікований, неупереджений і об”єктивний розгляд 

звернень громадян з метою вирішення порушених у них питань, задоволення 

законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних 

прав та запобігання в подальшому порушень, повною мірою реалізувати при 

цьому визначені законодавством повноваження, виключити при розгляді 

звернень громадян прояви формалізму та бюрократії; 

6) 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, 

звернень, які надійшли через органи вищої влади, а також переважно ті, які 

надходять на «Гарячу лінію голови облдержадміністрації» та «Урядову гарячу 

телефонну лінію». 

4. Працівникам апарату міської ради: 

1) забезпечити всебічний розгляд звернень громадян, оперативне їх 

вирішення, забезпечення законних прав і інтересів громадян, надання у 

встановлений законом  терміни письмові відповіді; 

2) проявляти особливу увагу до вирішення проблем, з якими звертаються 

інваліди, ветерани війни, праці, багатодітні сім’ї, інші громадяни, що 

потребують соціального захисту і підтримки. 

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

1) Здійснювати контроль за своєчасним і об’єктивним розглядом звернень 

громадян,   аналізувати та узагальнювати їх, про що інформувати виконавчий 

комітет міської ради не рідше двох разів на рік. 

2) за підсумками І півріччя  2016 року провести  вивчення стану 

організації роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах міської 

ради та виконкому, згідно із затвердженими графіками, вносити відповідні 

пропозиції щодо поліпшення цієї роботи, надавати методичну допомогу щодо 

організації роботи із зверненнями громадян, відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  керуючого 

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

                Міський голова               В.Я. МУЗИЧКА  

 
                  Тиманський О.С. 

 

 

 


