КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ

Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від

№

м. Краматорськ
Про створення постійно діючої комісії
з питань розгляду звернень громадян
та затвердження графіку проведення
перевірок додержання законодавства
про звернення громадян у 2018 році
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”, керуючись ст.28 Закону
України „Про звернення громадян”, ст.38 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні»,
виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Створити постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян у 2018 році
та затвердити її персональний склад (додаток 1).
2. Затвердити графік проведення перевірок додержання законодавства про звернення
громадян у селищних радах, структурних підрозділах міської ради, на підприємствах,
установах, організаціях міста незалежно від форм власності у 2018 році (додаток 2).
3. Запровадити:
1) проведення «Дня контролю» за результатами розгляду звернень громадян;
2) функціонування в громадській приймальні виконкому міської ради «телефону
довіри» щоденно за номером 5-94-91.
4. Заслуховувати на засіданнях постійно діючої комісії з питань розгляду звернень
громадян:
4.1. узагальнену інформацію відділу по роботі зі зверненнями громадян щодо
проведених прийомних днів та кількість прийнятих громадян міським головою, секретарем
міської ради, заступниками міського голови та керуючим справами;
4.2. доповіді селищних голів, керівників структурних підрозділів міської ради та
комунальних підприємств міста про стан роботи зі зверненнями громадян.
5. Відділу по роботі зі зверненнями громадян (Перевишкова) оприлюднювати
інформацію, відомості, довідки про стан роботи зі зверненням громадян в засобах масової
інформації (за потребою).
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6. Відділу інформаційних технологій (Степанченко) розміщувати інформації,
відомості, довідки про стан роботи зі зверненням громадян на офіційному веб-сайті
Краматорської міської ради (за потребою).
7. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради
від 18.01.2017 № 2 «Про створення постійно діючої комісії з питань розгляду звернень
громадян та затвердження графіку проведення у 2017 перевірок додержання законодавства
про звернення громадян».
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Давискибу А.М. - керуючого
справами виконкому міської ради.

Міський голова

А.В. Панков
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Додаток 1
до рішення виконкому міської ради
№

СКЛАД
постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян у 2018 році
Панков
Андрій Вікторович
Давискиба
Андрій Миколайович
Перевишкова
Вікторія Леонідівна
Бахметьєва
Олена Володимирівна
Боєвський
Сергій Олександрович
Вакалов
Володимир Володимирович
Ігнатенко
Ольга Миколаївна
Ізмайлова
Ірина Володимирівна
Кузіна
Юлія Володимирівна
Кузнецов
Олександр Володимирович
Мельник
Валерія Павлівна
Ставицька
Олена Вячеславівна
Фальченко
Світлана Романівна
Філіппов
Денис Петрович
Люлька
Юрій Анатолійович

- міський голова, голова комісії
- керуючий справами виконкому міської ради, заступник
голови комісії
- начальник відділу по роботі із зверненнями громадян,
секретар комісії
Члени комісії:
- начальник відділу транспорту, зв’язку та енергетики
- заступник міського голови
- начальник відділу житлового господарства
- начальник управління праці та соціального захисту
населення
- головний спеціаліст відділу обслуговування громадян
управління Пенсійного фонду України у м.
Краматорську Донецької області (за згодою)
- начальник відділу правового забезпечення та захисту
інтересів територіальної громади
- начальник відділу комунального господарства
- начальника відділу охорони здоров'я
- інспектор Донбаської державної машинобудівної
академії, представник Громадської ради при виконкомі
міської ради (за згодою)
- заступник міського голови
- заступник начальника сектору превенції
Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області (за
згодою)
- заступник міського голови

Керуючий справами

А.М. Давискиба

Начальник відділу по роботі
зі зверненнями громадян

В.Л. Перевишкова

4

Додаток 2
до рішення виконкому міської ради
№

ГРАФІК
проведення перевірок додержання законодавства про звернення громадян
у селищних радах, структурних підрозділах міської ради, на підприємствах,
установах, організаціях міста незалежно від форм власності у 2018 році
№
п/
п
1.

Назва

Термін

Біленківська селищна рада

січень

2.

Відділ житлового господарства

лютий

3.

КП «КТТУ»

4.

Управління з гуманітарних питань

квітень

5.

Служба у справах дітей

травень

6.

Комітет мікрорайону № 5

червень

7.

Краматорське управління по газопостачанню та газифікації

липень

8.

Комітет мікрорайону № 6

серпень

9.

КВП «Краматорська тепломережа»

вересень

березень

10. Архівний відділ

жовтень

11. Трудовий архів

листопад

12. Ясногірська селищна рада

грудень

Керуючий справами

А.М. Давискиба

Начальник відділу по роботі
зі зверненнями громадян

В.Л. Перевишкова

