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Заслухавши інформацію начальника загального відділу міськвиконкому 

Охрименко Г.О. «Про стан виконання заяв і скарг громадян у 2011році в 
установах міста, структурних підрозділах виконкому міської ради», керуючись 
пп.1 п.б ст.38, ст.73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
виконком міської ради 
РІШАЄ: 

1.Інформацію начальника загального відділу виконкому міської ради із 
зазначеного питання взяти до відома. 

2.Зобов’язати начальників та управлінь міськвиконкому, керівників 
підприємств, установ та організацій міста: 

2.1.Суворо дотримуватись вимог Закону України «Про звернення 
громадян», розпорядчих документів міської ради, її виконавчого комітету та 
міського голови з цього питання. 

2.2.Звернути увагу на персональну відповідальність за порушення строків 
розгляду заяв, скарг та пропозицій громадян, організації належного їх обліку, 
забезпечення контролю за їх виконанням та своєчасне інформування заявників. 

2.3.Забезпечити уважне ставлення до вирішення проблем, з якими 
звертаються ветерани війни та праці, інваліди, а також особи, що постраждали 
від аварії на ЧАЕС, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які 
потребують соціального захисту та підтримки. 

2.4.Виявляти та усувати причини, що породжують скарги громадян, 
вирішувати питання про відповідальність посадових осіб, з вини яких допущені 
порушення. 
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2.5.Дотримуватись затверджених графіків особистого прийому громадян. 
Здійснювати виїзні прийоми за місцем їх роботи та проживання. 

2.6.Глибоко аналізувати кожний факт не вирішення порушених у 
зверненні громадян обґрунтованих питань, які приводять до повторного 
звернення чи звернення до органу  вищого рівня. Притягати відповідальних 
осіб до встановленої законом відповідальності. 

2.7.Вивчати та реагувати на критичні звернення громадян опубліковані в 
засобах масової інформації, а також на публікації та репортажі з питань стану 
розгляду звернень громадян, повідомляти редакції засобів масової інформації 
про вжиті по скаргах заходи. 

3.Відділу внутрішньої політики, оргроботи і контролю (Пасічник-
Прокопенко І.І.) спільно з загальним відділом організувати у другому півріччі 
2012 року виїзні особисті прийоми громадян за місцем їх роботи та 
проживання. 

5.Відділу інформаційно-консультаційного забезпечення (Чижевська Н.М.) 
забезпечити проведення прямих телезв’язків і телеефірів керівництва 
виконавчого комітету міської ради з жителями міста. 

6.Відділу інформаційно-консультаційного забезпечення, керівництву ТО 
«Коростеньмедіа» активізувати висвітлення діяльності органів міської ради та її 
виконавчих органів в місцевих засобах масової інформації з питань роботи із 
зверненнями громадян. 

7.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
виконкому Охрімчука А.В. 
 
                                
 
 
 
 
                                                                                                                 

Міський голова                                                          В.Москаленко  
 
 

 
Керуючий справами виконкому 

А.Охрімчук 
 
                                                                                                                           

Начальник загального відділу  
Г.Охрименко 

 
    Начальник юридичного відділу 

Т.Камінська 
 
 

 


