
 

 

 
НА Д В І Р Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А  

І В А Н О - Ф Р А Н К І В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

В И К О Н А В Ч И Й      К О М І Т Е Т  
 

РІШЕННЯ 
 

від 28 січня 2021 року        № 5 

 

Про підсумки розгляду звернень громадян, 

які надійшли в міську раду в 2020 році 

  

 Розглянувши інформацію по стан розгляду звернень громадян, які надійшли в 

Надвірнянську міську раду в 2020 році, відповідно до основних положень Указу 

Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування", виконком міської ради    

 

в и р і ш и в : 

 

1.Інформацію щодо стану розгляду звернень громадян, які надійшли в міську раду в  

2020 році прийняти до відома, додається. 

2. Відповідальним спеціалістам організаційного відділу міської ради: 

- здійснювати постійний контроль за виконанням основних положень; 

- Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування" в міській раді ; 

посилити контроль за розглядом звернень, що надійшли на виконання до міської ради від 

органів влади вищого рівня, "гарячої" телефонної лінії Урядового контактного центру. 

Інформувати керівництво міської ради про факти несвоєчасного подання відповідей 

відповідальними виконавцями та проявами формального підходу до розгляду питань, 

порушуваних заявниками;  

- двічі на місяць інформувати міського голову про стан розгляду в міській раді; 

- посилити вимогливість до працівників міської ради за дотриманням вимог Закону  

України "Про звернення громадян" в частині термінів їх розгляду; 

- щоквартально проводити аналіз стану розгляду звернень громадян, про результати 

інформувати міського голову. 

3.Відповідальним працівникам міської ради: 

- забезпечувати виконання Закону України "Про звернення громадян", актів Президента 

України, доручень Кабінету Міністрів України щодо звернень громадян; 

- не допускати порушення термінів розгляду звернень громадян та надавати у встановлені 

законом терміни вичерпні, аргументовані письмові відповіді авторам звернень за 

наслідками їхнього розгляду; 

- забезпечити кваліфікований, неупереджений і об'єктивний розгляд звернень з метою 

вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників. Виключити 



при розгляді звернень громадян прояви формалізму та бюрократії. Вжити всіх заходів 

щодо скорочення кількості повторних та колективних звернень, а також звернень до 

органів державної влади вищого рівня; 

- у роботі із зверненнями громадян відповідально ставитись до вирішення проблем, з 

якими звертаються учасники АТО, ветерани війни та праці, інваліди, інші непрацездатні 

особи, багатодітні сім'ї, одинокі матері, особи, які постраждали від аварії на ЧАЕС та інші 

особи, які потребують соціального  захисту та підтримки. 

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на 

організаційний відділ міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого                                                                                                                                               

справами міської ради Антонюка О.Б. 

 

 

 

Міський голова                                                                                Андрійович З.М. 

 

 

 

 

 



Інформація 

про стан розгляду звернень громадян, що надійшли 

в Надвірнянську міську раду в 2020 році. 

 

          Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента 

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

реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування” та листа Офісу Президента України від 

07.12.2020 року №22-02/1830, з метою забезпечення реалізації та гарантування 

закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної 

влади та місцевого самоврядування, підвищення ефективності роботи із зверненнями 

громадян в Надвірнянській міській раді проведено аналіз розгляду звернень громадян, які 

надійшли в міську раду за 2020 рік в порівнянні з 2019 роком. 

          За даний період в міську раду звернулось 1202 громадян, з них 68 побували на усному 

прийомі у міського голови. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року це на 10 

звернень більше. За результатами їх розгляду: вирішено позитивно - 727, відмовлено у 

задоволенні – 3, роз`яснення по суті – 336. 

          У 2020 році, в порівнянні з минулим періодом зменшилась кількість звернень щодо 

питань соціального захисту на 4, житлової політики на 17, з питань екології та природних 

ресурсів на 8, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку на 5, інших 

питань на 25. 

          Однак зросла кількість звернень стосовно питань аграрної політики і земельних 

відносин на 44, транспорту і зв`язку на 7, праці і заробітної плати на 9, комунального 

господарства на 8. 

           І надалі залишається актуальним питання надання матеріальної допомоги учасникам 

АТО та найбільш незахищеним верствам населення міста. Всього в 2020 році виділено 

матеріальної допомоги на суму 460500,00 гривень. 

          У роботі із зверненнями громадян особливу увагу приділяється вирішенню проблем, з 

якими звертаються громадяни пільгових категорій: учасники АТО, учасники війни та 

бойових дій, інваліди, багатодітні сім`ї та одинокі матері.  

 Всього працівниками міської ради розглянуто звернень:       

 

  Т.Пекарський        -8, 

  О.Йосипенко     -168, 

  Я. Гундяк             -2, 

  В.Василенко       -76, 

  О.Антонюк       -324, 

  Я.Дем'янчук       -24, 

  Л.Хлопан          -340, 

  О.Кантор          -209, 

  О.Семеген          -13, 

  О.Збіглей            -10, 

  Н.Гаврильчук       -5, 

  Г.Яворська            -2, 

  М.Іваніщак           -5, 

  Т.Новосельський   -1, 

  В.Павлюх            -11, 

  А.Кіндрат              -4 

 

 

 

 

Начальник організаційного 

відділу       Семеген О.Й. 


