
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Виписка з протоколу засідання
 виконавчого комітету

___21.02.2018____                                                                                                           № _ПР-1___

                                                                   м. Лиман

СЛУХАЛИ: Інформацію  про  хід  виконання  рішення  виконавчого  комітету

міської ради від 19.02.2014  року № 20  “Про стан роботи зі зверненнями громадян у

виконавчому комітеті міської ради”

ДОПОВІДАЛА: Донцова О.В. -  начальник загального відділу

 ВИРІШИЛИ:

1.       Інформацію про  хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від

19.02.2014  року № 20  “Про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому

комітеті міської ради” прийняти до відома.

2.     Заступникам  міського  голови,  начальникам  управлінь  і  відділів  виконавчого

комітету міської ради вважати роботу із зверненнями громадян одним з пріоритетних

напрямків своєї діяльності та вживати заходи щодо забезпечення вимог законодавства

з  кваліфікованого неупередженого розгляду і  негайного  результативного вирішення

питань, що порушують громадяни у зверненнях.

3.     Начальнику  Управління  соціального  захисту  населення  (Мальченко)  вжити

заходів щодо оперативного та своєчасного розгляду документів та нарахування всіх

видів соціальних послуг.

4.     Хід  виконання  рішення  за підсумками  роботи  із  зверненнями  громадян  у

виконавчому комітеті  Лиманської  міської  ради за І  півріччя 2018 року заслухати в

серпні 2018 року.

5.        Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого

комітету Малого Р.О.

Міський голова                           П.Ф.Цимідан



         Результати аналізу звернень за характером питань свідчать, що найбільше у своїх

зверненнях  громадяни  порушують  питання  соціального  захисту  -  1337  питань,  у

порівнянні з аналогічним періодом 2016 року їх кількість збільшилась на 154 питання.

Найбільш  актуальними є  питання  отримання,  призначення,  виплати,  перерахунок

субсидії та соціальних виплат — 943 питання.

Громадяни  подавали  документи  на  призначення  субсидії  до  Управління

Соціального Захисту Населення міської ради, але в поданих документах було багато

неточностей та невідповідностей, що затримувало її призначення. 

           На другому місці  питання житлово-комунального господарства - 594 питання, з

них: 355 - питань комунального господарства у порівнянні з аналогічним 2016 року їх

кількість зменшилась на 30 питань; 239 - питань житлового господарства, їх кількість

зменшилась на 68 питань. Найбільш актуальними є питання забезпечення побутовим

паливом, благоустрію території, підсипка та ремонт місцевих доріг – 239 питань. 

       Третє  місце серед питань,  які  надішли до виконавчого комітету Лиманської

міської ради за 12 місяців 2017 року — це аграрна політика та земельні відносини —

84 питання. 

 Протягом 12 місяців 2017 року до виконавчого комітету Лиманської  міської

ради через органи влади вищого рівня - Адміністрацію Президента України, Апарат

Верховної  Ради  України,  Урядовий  контактний  центр,  Донецький  обласний

контактний центр надійшло 1347 звернень громадян, у порівнянні з аналогічним 2016

року  —  1772  звернення  громадян,  відбулося  зменшення  на  425  звернень.  З  усіх

звернень, більшість переважно надійшли з Урядової гарячої лінії.

           В зверненнях до органів влади вищого рівня найбільш актуальним питанням є

питання  соціального захисту,  їх – 859,  це  питання виплати соціальних допомог та

призначення субсидій (594), надання роз’яснень щодо права на пільги (62), надання

матеріальної допомоги (127)  та інші (76).  

 Громадяни  зверталися до органів влади вищого рівня минаючи міську раду, що

не  давало  змоги  вирішити питання на  місцевому рівні.  Також були випадки,  коли

заявник  одноразово  подавав  заяву  до  міської  ради  та  в  той  же  день  не  чекаючи

розгляду питання телефонував на Урядову гарячу лінію.

 Протягом 12 місяців 2017 року до виконавчого комітету Лиманської міської

ради надійшло 79 колективних звернень (у 2016 році - 92 колективних звернення). В

порівнянні з 2016 року відбулося зменшення надходження колективних звернень на 13

звернень.  Найбільш  актуальними  були  питання  про  підсипку  та  ремонт  місцевих

доріг.

 За 12 місяців 2017 року до виконавчого комітету Лиманської міської надійшло

47 повторних звернень, а у 2016 році — 56 звернень.

 Протягом 12 місяців 2017 року на засіданні виконавчого комітету міської ради

розглядався стан роботи зі зверненнями громадян в управліннях та відділах міської

ради (рішення № ПР-2 від 15.02.2017 року).

 На апаратній нараді при міському голові кожний другий та четвертий вівторок

місяця,  керуючим  справами  або  начальником  загального  відділу,  розглядаються

питання  по роботі  зі  зверненнями громадян (стан  виконання звернень за  минулий

час). Також на  апаратних нарадах заслухано звіти, щодо стану роботи зі зверненнями

громадян: начальника Управління праці та соціального захисту населення Мальченко



рекомендовано усунути виявлені недоліки, а також надані методичні рекомендації для

подальшого використання у роботі із зверненнями громадян та 1 особу притягнуто до

відповідальності  за  результатами  перевірок,  а  саме  винесено  догану.  Протягом  12

місяців 2017  року  заплановано та  проведено  4 семінари,  з  старостами Лиманської

ОТГ.

Через  міськрайонну  газету  «Зоря»  проводилась  робота  щодо  висвітлення  в

засобах  масової  інформації  роботи  зі  зверненнями  громадян.  Опубліковано

інформацію  про  стан  роботи  зі  зверненнями  громадян  у  виконавчому  комітеті

Лиманської міської ради протягом 2016 року, за І квартал 2017 року, півріччя 2017

року, за 9 місяців 2017 року та графіки: проведення “Прямої лінії” з населенням міста

міським головою,  заступниками міського  голови  на  2017  рік;  особистого  прийому

осіб,  які  потребують  безоплатної  первинної  правової  допомоги,  та  особистого

прийому  громадян  міським  головою,  заступниками  міського  голови,  начальниками

відділів міської ради на 2017 рік та проведення виїзного прийому громадян міським

головою та  заступниками  міського  голови  на  2017  рік.  Постійно  оприлюднюється

інформація  щодо  дати  та  часу  проведення  “Прямої  лінії»  з  міським  головою,

заступниками міського голови.

Начальник загального відділу 

виконавчого комітету міської ради          О.В. Донцова


