
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 
16 лютого 2023 року                                  м. Шепетівка                                                       № 23 

 

Про стан роботи зі зверненнями громадян у 

виконавчому комітеті Шепетівської міської 

ради у 2022 році 

 

На підставі статей 38, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою безумовного виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу 

Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008р. «Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Інформацію про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті 

Шепетівської міської ради у 2022 році взяти до відома (додається). 

2. Відповідальним посадовим особам апарату міської ради, її виконавчого комітету, 

виконавчих органів, керівникам комунальних підприємств, що належать до сфери 

управління міської ради:  

2.1. Забезпечити об’єктивність, своєчасність розгляду звернень, перевірку викладених 

фактів, прийняття відповідних рішень. 

2.2. З метою недопущення випадків упередженості, халатності та формалізму при 

розгляді звернень, у разі потреби, безпосередньо залучати заявників до перевірки фактів, 

викладених у заяві, з наданням їм можливості знайомитися із матеріалами перевірки, що, у 

свою чергу, сприятиме зменшенню кількості повторних звернень і звернень до вищестоящих 

органів влади. 

2.3. Приділяти особливу увагу розгляду звернення громадян, які мають встановлені 

законодавством пільги. 

2.4. Забезпечити дотримання затверджених графіків особистого прийому громадян.  

2.5. У разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою, письмово доводити до відома 

заявника обґрунтовані мотиви відмови з посиланням на законодавство та роз’яснювати 

порядок оскарження прийнятих рішень. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Н. Білас. 

 

 

 

Міський голова         Віталій БУЗИЛЬ 

  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 16.02.2023 року №23 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті  

Шепетівської міської ради у 2022 році 

 

Реалізуючи вимоги Закону України «Про місцеве самоврядування», Указу Президента 

України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування», відповідно до ст.28 Закону України «Про звернення 

громадян» та з метою поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на 

особисте звернення до органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих 

органів, удосконалення організації розгляду порушених у таких зверненнях питань, 

підвищення відповідальності керівників комунальних підприємств, установ, організацій за 

належне реагування на обґрунтовані пропозиції, заяви і скарги, розв’язання проблем, які 

спричиняють звернення громадян, виконавчими органами проведена певна робота по 

удосконаленню роботи із зверненнями громадян. 

Виконавчим комітетом Шепетівської міської ради за 2022 рік зареєстровано 1772 

звернення, з них письмових – 1762, усних – 10. 

За звітний період у виконавчому комітеті Шепетівської міської ради зареєстровано 51 

колективне звернення, в яких 1367 підписів.  
За результатами розгляду з 1772 порушених питань, позитивно вирішено – 1322.. На 

355 питання надано відповідні роз’яснення, на 69 – відмовлено у зв’язку з тим, що не можуть 

бути вирішені в порядку, передбаченому чинним законодавством. 

Переважна більшість питань, порушених у заявах стосувалися питань соціального 

захисту населення (оформлення субсидій, надання матеріальної допомоги) – 541, 

комунального господарства (ремонтні роботи будинків та покрівель, доріг, поліпшення 

житлових умов, благоустрою території міста) – 524, аграрної політики та земельних відносин 

– 268, сім’ї, дітей та молоді – 141, житлових питань – 73, економічної політики та 

будівництва, підприємництва – 72, охорони здоров`я – 19, освіти та навчання – 16, 

забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 10, фінансової, податкової, 

митної політики – 7, транспорту та зв’язку – 4, діяльності об’єднань громадян, релігій та 

міжконфесійних відносин – 1 та інших – 96. 

На виконання вимог п.1 Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» у виконавчому 

комітеті Шепетівської міської ради здійснюється постійний контроль щодо своєчасного, 

об’єктивного, кваліфікованого розгляду звернень громадян, надання конкретних і фахових 

відповідей, не допускається надання неоднозначних або неповних відповідей за зверненнями 

громадян, безпідставна передача розгляду звернень іншим органам.  

Відсутня практика визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення 

заявникам порядку оскарження прийнятих ними рішень. 

З метою недопущення випадків упередженості, халатності, формалізму при розгляді та 

сприянню зменшення кількості повторних звернень і звернень до органів влади вищого рівня 

за бажанням громадян, які подали заяву чи скаргу, створюються умови для участі, 

ознайомлення з матеріалами перевірки поданих ними питань. 

У виконавчому комітеті Шепетівської міської ради особлива увага приділяється 

розгляду заяв, звернень ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, учасників бойових дій 

та АТО, одиноких матерів, жінок, яким присвоєне звання “Мати-героїня” та надаються 



відповідні доручення по розгляду цих звернень, виконання яких контролюється до 

розв’язання проблем, що спричинили звернення.  

Аналіз і узагальнення звернень громадян щорічно розглядається на засіданні 

виконавчого комітету. 

Матеріали щодо організації роботи із зверненнями громадян та підсумки проведеної 

роботи зі зверненнями громадян, графіки особистих прийомів громадян оприлюднювалися 

на офіційному веб-сайті. 

 

 

 

Начальник управління  

організаційного, інформаційного 

забезпечення та документообігу                              Світлана ГЛІНСЬКА 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської  ради                                                         Наталія БІЛАС 

 


