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громадян у виконавчому комітеті
Міської ради за 2016 рік

Робота із зверненнями громадян є одним із основних завдань
виконавчого комітету міської ради.

У 2016 році до виконавчого комітету Володимир - Волинської міськоїради надійшло 1773 звернення, що на 89 звернень менше, ніж за відповідний
період 2015 року. Письмових звернень - 892, усних - 881. Індивідуальні
звернення становлять -1583, колективні - 190, повторних звернень -12,
6 - звернень зареєстровано через поштову скриньку «Листи міському голові.

138 звернень надійшло від органів влади вищого рівня (2015 рік - 145),
з них:

- з урядової «гарячої лінії» 102 звернення;
- з обласної державної адміністрації надійшло 33 звернення;
- через «Телефон довіри» облдержадміністрації-З звернення.
У зверненнях громадян порушено 1820 питань.
Найактуальнішими залишаються питання комунального господарства та

житлової політики - 815, питання земельних відносин - 619, а також
соціального захисту - 268. Важливими для громадян у 2016 році були питання
економічної політики та торгівлі, праці га заробітної плати, освіти, науки та
культури.

За результатами роботи 890 (50,2%) звернень вирішено позитивно, 801
(45,1%) заявнику надано роз'яснення, 10 (1,5%) заявникам відмовлено та
відповідно до ст. 7 Закону України «Про звернення громадян» 7 звернень
надіслано за належністю.

Окремо необхідно відмітити що, у 2016 році набув розвиток такої форми
роботи зі зверненнями громадян, як електронні звернення та електронні
петиції. За звітний період надійшло 71 електронне звернення, із них:
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-22 звернення на електронну пошту від громадян;
-12 петицій, що набрали 150 та більше голосів;

-37 петицій, що не набрали необхідної кількості голосів, та розглядались
відповідно до Закону України «Про звернення громадян», як колективні
звернення.

У 2016 році міським головою проведено 29 особистих прийоми В ході
яких звернулось 386 громадян та 495 громадян до заступників міського голови.
Окрім того, міським головою та його заступниками проводяться телефонні
«гарячі лінії» через яку зареєстровано 18 звернень.

Проведений моніторинг за дотриманням термінів розгляду звернень
показав, Що виконавська дисципліна поліпшилась, але потребує уваги якість
відповідей. Зокрема, суб”єкти розгляду звернень не завжди чітко пишуть
відповіді про відмову в задоволенні вимог громадян, викладених у зверненнях,
не посилаються На статті законів та не дають роз'яснення порядку оскарження
таких рішень. Ще одним аспектом не доопрацювань у роботі зі зверненнями
громадян є те, ЩО виконавцями недостатньо уваги приділяється зверненням,
що стоять на додатковому контролі, на які надано «обіцяючі» відповіді.

Проаналізувавши роботу управлінь, відділів, та структурних підрозділів
виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ комунальної
власності щодо виконання вимог Конституції України, Закону України «Про
звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року Ле
109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади
та органів місцевого самоврядування», рішення колегії Волинської обласної
державної адміністрації від 27 січня 2017 року «Про підсумки роботи із
зверненнями громадян в облдержадміністрації за 2016 рік», з метою
підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, усунення недоліків
у Цій сфері та вирішення життєво важливих проблемі громадян міста,
керуючись пп. 1 п. б ч. 1 ст.38, ст„40 Закону України «Про місцеве
самоврядування В Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1.Інформацію про роботу із зверненнями громадян за 2016 рік узяти до

відома.
2.Керівникам відділів, управлінь структурних підрозділів виконавчого

комітету міської ради, підприємств, установ та організацій міської
комунальної власності:

2.1.Посилити контроль та персональну відповідальність посадових осіб
за своєчасним і якісним вирішенням питань, порушених у зверненнях
громадян.

2.2.Підвищити рівень організації роботи із зверненнями громадян, у
частині забезпечення повного і всебічного розгляду питань порушених у
зверненнях, з роз'яснення у разі відмови порядку оскарження прийнятих
рішень.

2.3.Забезпечити особливо уважне ставлення до вирішення проблем,з
якими звертаються учасники бойових дій, АТО, ветерани війни та
праці, інваліди та інші непрацездатні особи, шо постраждали від аварії на



ЧАЕС, багатодітні см”ї, одинокі матері, та інші громадяни, що потребують
соціального захисту та підтримки.

2.4.3вернути особливу увагу на вирішення питань порушених у
колективних зверненнях.

2.5.Забезпечити кваліфікований розгляд звернень громадян, відповідно
до компетенції, в межах своїх повноважень

З. Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету
міської ради (Троць А,А.):

3.1.Забезпечити постійний контроль за своєчасним розглядом звернень
громадян.

3.2.Невідкладно інформувати першого заступника міського голови;
заступника міського голови; секретаря міської ради, заступника міського
голови; керуючого справами про факти несвоєчасного чи формального
розгляду питань, порушених у зверненнях громадян.

3.3.Щомісячно здійснювати систематичний аналіз та узагальнення
звернень громадян, з метою виявлення проблемних питань, які потребують
негайного вирішення.

З.4.Продовжити у 2017 році вивчення стану організації роботи із
зверненнями громадян у структурних підрозділах виконавчого комітету, на
підприємствах міської комунальної власності та надання їм практичної і

методичної допомоги.
3.5 .Спільно з відділом організаційно - аналітичної роботи виконавчого

комітету міської ради (Ліщук І.С.) систематично інформувати територіальну
громаду міста через засоби масової інформації про стан роботи зі зверненнями
громадян.

4. Керуючому справами виконавчого комітету міської ради
Проґонюк Н.Т.:

4.1.Щоквартально заслуховувати на оперативних нарадах при міському
голові питання роботи із зверненнями громадян

4.2.3абезпечити організацію роботи комісії з питань розгляду звернень
громадян затвердженої розпорядженням міського голови від 1О.02.2О17р
М 4Ор «Про комісію з питань розгляду звернень громадян у виконавчому
комітеті міської ради».

5.Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету
міської ради від 25.О2.2016р. М 35 «Про роботу із зверненнями громадян у
виконавчому комітеті міської ради за 2Щ5 рік».

6.Контроль за виконанням цього ріішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань законності і правопорядку, депутатської діяльності,
регламенту, зв'язків з громадськими організаціями та об”єднаннями громадян
та керуючого справами виконавчого комітету міської ради Проґонюк Н.Т.

Міський голова П.Д.Саганюк
Проґонюк 25705 і


