
  

УКРАЇНА 

МИРНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

_______________    Мирноград    №____ 

 

 

Про  стан роботи зі зверненнями  

громадян в Управлінні комунальної  

власності Мирноградської міської  

ради за І півріччя 2021 року 

 

 

 

 Заслухавши звіт начальника Управління комунальної власності 

Мирноградської міської ради (далі - Управління) Лариси Саділіані про стан роботи зі 

зверненнями громадян, Виконавчий комітет Мирноградської міської ради відмічає, 

що за І півріччя 2021 року до Управління надійшло 157 звернень, що на 10 більше, 

ніж за аналогічний період 2020 року. Через Виконавчий комітет Мирноградської 

міської ради в Управління надійшло 77 звернень, у порівнянні з відповідним періодом 

минулого року на 1 більше. На особистий прийом  в Управління за звітній період 

звернулися 33 громадянина. Із загальної кількості всіх звернень в Управління  

надійшло колективних – 0, повторних – 0, «телефон довіри» - 6, особистий прийом – 

21, «Пряма лінія» - 6.  

  З метою поліпшення стану роботи зі зверненнями громадян, на виконання 

Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи 

щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування», згідно з Законом 

України «Про звернення громадян», керуючись пункту 1 «б» частини першою  

статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий 

комітет Мирноградської міської ради 

 

              ВИРІШИВ:  

 

1. Звіт начальника Управління комунальної власності Мирноградської 

міської ради Лариси Саділіані про стан роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 

2021 року взяти до відома. 

2. Роботу Управління комунальної власності Мирноградської міської ради з 

питання розгляду звернень громадян вважати задовільною. 

3. Начальнику Управління комунальної власності Мирноградської міської 

ради Ларисі Саділіані: 
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1) уникати в роботі зі зверненнями громадян неодноразових переносів 

термінів виконання, дотримуватись статті 20 Закону України «Про звернення 

громадян»; 

2) продовжити роботу в даному напрямку. 

4. Рішення Виконавчого комітету Мирноградської міської ради від 19.08.2020 

№ 229 «Про стан роботи зі зверненнями громадян в Управлінні комунальної 

власності Мирноградської міської ради за І півріччя 2020 року» зняти з контролю. 

    5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

Виконавчого комітету міської ради Оксану Новосельцеву.  

 

 

 

Міський голова                                                                               Олександр БРИКАЛОВ 
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