
Звіт

по роботі зі зверненнями громадян за І квартал 2020 року.

Робота зі зверненнями громадян у Баштанській міській раді проводиться у 

порядку визначеному Конституцією України, Законом України «Про звернення 

громадян», Указом 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», постанови Кабінету Міністрів України від 24 

вересня 2009 року № 858 «Про затвердження класифікатора звернень» та іншими 

нормативно-правовими актами, шо регламентують роботу зі зверненнями 

громадян.

Протягом І кварталу 2020 року до Баштанською міської ради на розгляд 

надійшло 107 звернень громадян, з них: поштою - 4, на особистому прийомі - 87, 

через органи влади -  16.

За видами звернень: заяв надійшло -  105. скарг -  2.

За звітний періоду міською радою зареєстровано З колективних звернення, 

які надійшли від мешканців об’єднаної територіальної громади з наступних 

питань: охорони здоров'я -  1; аграрної політики і земельних відносин -  \; 

діяльності органів місцевого самоврядування -  ф.

У зверненнях громадян, шо надійшли на адресу керівництва міської ради, 

за звітний період заявниками було порушено 112 питань. З них: аграрної 

політики і земельних відносин -  14, житлової політики -  13, комунального 

господарства -  17, охорони здоров’я -  1, соціальної політики, соціального 

захисту населення -  34, фінансової, податкової, митної політики -  1, транспорту 

і зв’язку - 1, праці і заробітної плати - 1, економічної, цінової, інвестиційної, 

регіональної політики та будівництва, підприємництва - 2, забезпечення 

дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод 

громадян, запобігання дискримінації - З, молоді, фізичної культури і спорту -

1, освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльністі та 

інтелектуальної власністі -  6, діяльністі органів місцевого самоврядування - 12, 

діяльністі центральних органів виконавчої влади - 1, інших питань - 5.

Із загального числа заяв та скарг, шо надійшли на адресу міської ради:

58 звернень - вирішено позитивно, на 39 звернень - наданні ґрунтовні та 

кваліфіковані роз’яснення, відмовлено у задоволені по 2 зверненням, решта - 

залишилися на контролі.

За результатами розгляду усім громадянам надавалися обґрунтовані 

письмові відповіді.

Питання роботи із зверненнями іромадян, організації їх особистого прийому 

знаходиться на постійниму контролі керівництва міської ради.

Усі звернення розглянуто з дотриманням термінів відповідно до Закону 

України «Про звернення громадян»

Спеціаліст по роботі зі 

зверненнями громадян Інна ГАПІШКО


