ДУБОВ’ЯЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я №64

31.07.2019 року

смт. Дубов’язівка

Про виконання виконкомом Дубов’язівської
селищної ради Закону України «Про звернення громадян»
у І півріччі 2019 року
Заслухавши та обговоривши інформацію провідного спеціаліста
організаційно-контрольного відділу Крюкової Л. М. про роботу зі зверненнями
громадян у Дубов’язівській селищній раді, які надійшли у виконком селищної
ради протягом І півріччя 2019 року, на виконання 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», Указу Президента
України від 05.05.2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої
влади доступу до публічної інформації», керуючись п. «б» пп.1 ст.38 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет селищної ради

в и р і ш и в:

1. Інформаційну довідку про виконання виконкомом Дубов’язівської селищної
ради Закону України «Про звернення громадян» у 1 півріччі 2019 року взяти до
відома (додається).
2. Роботу зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Дубов’язівської
селищної ради оцінити як таку, що відповідає вимогам, установленим
законодавством.
3. Керівникам виконавчих органів Дубов’язівської селищної ради та її
виконавчого комітету забезпечити безумовне виконання вимог Указу
Президента України, відповідних розпоряджень селищного голови.
З цією метою:
- продовжувати роботу щодо забезпечення реалізації конституційного права
громадян на письмове звернення та на особистий прийом;
- задовольняти законні права і інтереси громадян;
- забезпечувати систематичний аналіз та узагальнення звернень для виявлення
причин, що їх породжують.

4.Організаційно-контрольному
відділу
(Курилова
Л.В.):
4.1 продовжити здійснювати постійний моніторинг роботи із зверненнями
громадян у відділах для проведення відповідного аналізу роботи зі зверненнями
громадян;
4.2 продовжити у ІІ півріччі 2019 року вивчення стану організації роботи із
зверненнями громадян у структурних підрозділах селищної ради згідно із
затвердженими графіками;
4.3 підготувати інформаційні матеріали щодо роботи зі зверненнями громадян
за І півріччя 2019 року для висвітлення на офіційному веб-сайті селищної ради.
5. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на
організаційно-контрольний відділ (Курилова Л. В.), контроль — на керуючого
справами (секретаря) виконкому Гарячу Н.М.
Селищний голова

Т. П. Марусиченко

