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зверненЕtями громадян у 2022 роцi

Зас:лухавши iнформацiю нач€UIьника вiддiлу загаJIьно-органiзацiйного
забезпечrэння виконавчого KoMiTeTy ВiльногiрськоI MicbKoi Ради
Щнiпропt)тровськоi областi про результати
2022 роrцi, на виконання Закону Украiни

роботи зi зверненнями громадян у
кПро звернення громадян>>, Указу

Президеllта Украiни вiд 07.02.2008 J\b 109/2008 кПро першочерговi заходи
щодо за,безпечення реалiзацii та гарантування конституцiйноiо права на
звернення до органiв державнот влади та органiв мiсцевого самоврядування)>,
керуючи(эъ ст. з8,52 Закону Украiни кПро мiсцеве самовря/цування в YKpaiHi>
виконавч:ий KoMiTeT MicbKoi ради

ВИРIШIIВ:

1. Jtнформацiю про результати роботи зi зверненнями |ромадян у 2О22
роцi взяr]и до вiдома (додаеться).

2. Заступникам мiського голови за напрямками рсlботи, керiвникам
комун€Lль,них пiдприемств, закладiв, установ та органiзацiй громади протягом
202З рок]/:

- не допускати порушення TepMiHiB розгляду звернень громадян;
- з метою оперативного вирiшення порушених питань та задоволення

законних вимог |ромадян продовжити роботу по квалiфiкованому,
неуперед-женому, об'ективному i свосчасному розгляду звернень |ромадян;- в:живати ефективних заходiв щодо запобiгання виникненню пiдстав для
звернень громадян до органiв влади вищого рiвня та виявJIення причин, якi
породжуIrОТь ПоВторнi та колективнi звернення;

- в]икористовувати Bci наявнi можливостi для позитI{вного вирiшення
питань, вживати дiевих заходiв для вирiшення питань, порушених узверненнllх, якi перебувають на довгостроковому контролi



3. JВiддiлу загuulьно-органiзацiйного забезпечення виконавчого KoMiTeTy
вiльног,lрськоi Micbkoi ради Щнiпропетровськоi областi :

- злiйснювати постiйний монiторинг звернень громадян, якi надходять з
Щнiпроп:етровського регiонЕUIьного контактного центру <Урядова гаряча лiнiя>,з кон,гакт-центру кгаряча лiнiя голови облдержадмiнiстрацii>, з
облдерж:адмiнiстрацiт, на Гарячу телефонну лiнiю мiського голови, на iм'я
мiськогсl голови, розглянутi на особистому прийомi, доводити результатимонiторlангу до вiдома мiського голови, заступникiв м,iського голови за
напрямками дiяльностi та секретаря Вiльногiрськот Micbkoi ради
!нiпропетровськоi областi для вiдповiдного реагування;

- забезпечити н€Lпежний piBeHb проведення особистих прийомiв мiського
голови та керiвництва облдержадмiнiстрацii.

4. КоорДинацiЮ роботи щодо виконання даного рiшення покласти на
начыIьн]{ка вiддiлу загально-органiзацiйного забезпечення виконавчого
koMiTeTy Вiлъногiрськоi Micbkoi Ради !нiпропетровськоi областi Юлiю круть,
контроль - на секретаря Вiльногiрськот Micbkoi ради Щнiпропетровськоi областi
Олексан,цра БОБОШКО.

VIiський голова Володимир ВАСИЛЕНКО



Щодаток
до рiшення виконавчого KoMiTeTy
Вiльногiрськоi,мiськоi ради
ЩнiпропетровськоI областi

,l2оlg-dЗ

Iнформацiя про результати роботи зi зверненнями
громадян у 2022 роцi

рrэбота зi зверненнями громадян у виконавчому koMiTeTi Вiльногiрськоi
MicbKoi Ради !нiпропетровськоi областi протягом 2о22 року проводилась
вiдповiдно до Закону Украiни uПро ,".р".""я громадян)), ук€tзу Президента,
Украiни вiд 7 лютого 2008 року J\b 109/1008 <ПрЬ першочерго"i-ruйд" щодо
забезпечення ре€lJliзацii та гарантування конституцiйного .rpu"u на звернення доорганiв державнот влади та органiв мiсцевого самоврядування). Щлязабезпечення сво€часного та якiсного розгляду заяв, скарг та пропозицiй
громаля]r, оперативного вирiшення порушених в них питань були забезпеченi
певнi заходи щодо системноI роботи зi зверненнями громадян як прiоритетного
напрямк,у дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування.

Зtt 2022 piK розглянуто 470 звернення |ромадян (у 2021 роцi - 787), з
них:

- 164 звернень, Що надiйшло з державноi установи <Урядовий
контактЕtий центр> (2021 piK - 2аD;

- |49 з контакт-центру <Гаряча лiнiя голови
облдержiлдмiнiстрацii> (2O2l piK - 210);

f,нiпропетровськоТ

- 5 звернень З Кам'янськоI районноi адмiнiстрацii (2O2l piK - 0);
- 2 громадянина MicTa звернулося на особисiий прийом мiського голови

(202l piK - 25);
- 1jrO зверненt{я надiйшло поштою та надано особисто.
за.характером основних питань, що порушув.ли громадяни у зверненнях

ДО ВИКОНаВЧОГО KoMiTeTY MicbKoi ради протягом 2022 року, "uйбiп"rдактуuLльн_ими були питання, якi вiдносяться до сфери житдово-комунzшьного
господарства, що складаютъ 42% вiд ycix звернень.
основни]ии е питання ремонту дорiг, покрiвель, освiтлення Ъуrr"ц", caHiiapHoi
обрiзки дерев, благоустрою прибудинпо""* територiй, o.rnuru житлово-
комуналь,}Iих послуг.

з питань соцiального захисту У 2о22 роцi кiлькiсть звернень у порiвняннi
з 2021 роком трохи збiльшилась та становить 27о/о вiд зага-rlьноi кiлькiсть
зверненЬ (2021Р 1lo^), ocHoBHi питання, з якими звертаються мешканцi
громади-- це надання гуманiтарноi допомоги у виглядi продуктiв харчування,
засобiв гiгiени, отримання матерiальнот допомоги.

незначна кiлькiсть звернень надiйшла з питань охорони здоров'я - 5,1олвiд загалlьноТ кiлькостi Bcix звернень; з житлових питан ь - зYо та з питань
екологii та природних pecypciB - 4,7.



надlишло
це питання

Hla Bci звернення своечасно надаються вiдповiдi.
!,ля забезпечення ква-гriфiкованого, об'ективного i своечасного розгляду

ЗВернень громадян, усунення причин, з якими громадяни MicTa звертаються до
органiв мiсцевого самоврядування та державноi влади та з метою пiдвищення
персональноТ вiдповiдальностi керiвникiв як пiдприемств i органiзацiй MicTa так
i структурних пiдроздiлiв виконавчого KoMiTeTy Вiльногilэськоi MicbKoi ради
Щнiпрогrетровськоi областi, питання органiзацiТ роботи зi зверненнями |ромадян
щотижнево розглядаються на нарадах при MicbKoMy головi.

Питання роботи зi зверненнями громадян у виконавчому KoMiTeTi
Вiльногiрськоi мiськоi ради ЩнiпропетровськоТ обласr:i знаходиться на
постiйнrэму контролi.

Спецiалiст I категорii по зверненням
громадян вiддiлу загально-органiзацiйного
забезпе.Iення виконавчого KoMiTeTy
Вiльногiрськоi мiськоi ради
Щнiпрогrетровськоi областi

Секретар Вiльногiрськоi MicbKoT

ради !нiпропетровськоi областi

Ольга ЛАIЦУХIF{А

Олександр БОБОШКО

На, гарячу телефонну лiнiю мiського голови за 2022 piK


