
 

 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                   

Від 25.01.2021                                        м. Бурштин                               № 31 

 

 

Про  здійснення  контролю  за документами    

та  зверненнями   громадян  у  виконавчих  

органах   Бурштинської  міської   ради  та  

старостинських округах 

 

 

 Відповідно до 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», інструкції з 

діловодства в Бурштинській міській раді та її виконавчих органах, комунальних 

підприємствах, установах та організаціях, з метою здійснення  постійного  моніторингу та 

контролю за додержанням законодавства з цього питання, забезпечення реалізації та 

гарантування закріплених Конституцією України прав громадян, підвищення ефективності 

роботи з документами та зверненнями громадян: 

 1. Затвердити графік щомісячного проведення дня контролю за документами  та 

зверненнями громадян  у виконавчих органах Бурштинської міської ради та старостинських 

округах (додається). 

2. Загальному відділу виконавчого комітету міської ради (Марія Яцик):    

- відповідно до затвердженого графіку здійснювати перевірки стану виконання  

документів  та звернень громадян; 

- готувати аналітичні матеріали та інформувати міського голову про проведені 

перевірки; 

-  здійснювати постійний моніторинг та контроль за роботою із виконання документів 

та зверненнями громадян у виконавчих органах Бурштинської міської ради та 

старостинських округах. 

3. Координацію роботи та узагальнення  інформації  щодо  виконання  розпорядження  

покласти  на  головного  відповідального  виконавця  – загальний відділ  виконавчого  

комітету міської ради. 

4. Розпорядження  міського  голови   від   21.01.2020 року  №  13 «Про  здійснення  

контролю за документами  та  зверненнями громадян у виконавчих органах міської ради»  

визнати   таким,  що втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами 

виконкому  Надію Кицелу. 

 

 

Міський голова        Василь Андрієшин   

  



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                           розпорядження міського голови                                                  

                               від  25.01.2021  №  31 

 

ГРАФІК 

щомісячного проведення дня контролю за документами  

 та зверненнями громадян  у виконавчих органах Бурштинської міської ради 

 та старостинських округах 
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30 31 

 1. Фінансовий відділ             

2. Відділ економіки та 

промисловості 
            

3. Бухгалтерська служба             

4. Земельно-екологічний 

відділ 

            

5. Юридичний відділ             

6. Організаційний відділ             

7. Сектор кадрової роботи             

8. Сектор містобудування 

та архітектури  

            

9. Сектор  житлово-

комунального 

господарства та обліку 

комунального майна 

            

10. Сектор  реєстрації  

місця проживання та 

зняття з реєстрації 

місця проживання 

фізичних осіб 

            

11. Військово-облікове 

бюро 

            

12. Головний спеціаліст з 

питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного 

захисту 

            

13. Головний спеціаліст з 

питань діяльності 

правоохоронних 

органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

            

14. Головний спеціаліст, 

енергоменеджер  
            

15. Архівний відділ             

16. Відділ сім’ї, гендерної 

політики, у справах 

молоді і спорту 

            



17. Відділ освіти і науки             

18. Відділ культури, 

туризму та зовнішніх 

зв’язків 

            

19. Відділ соціального 

захисту населення 
            

20. Відділ ведення 

державного реєстру 

виборців 

            

21. Відділ державної 

реєстрації (речових 

прав на нерухоме 

майно та їх обстежень 

юридичних осіб та 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань) 

виконавчого комітету 

Бурштинської міської 

ради 

            

22. Служба у справах дітей             

23. Відділ «Центр надання 

адміністративних 

послуг» 

            

24. КП «Житловик»             

25. КП «Капітальне 

будівництво 

Бурштинської міської 

ради» 

 

            

26. КНП «Бурштинська 

центральна міська 

лікарня» 

            

27. КНП «Бурштинський 

центр первин. медико-

санітарної допомоги» 

            

28. Коростовичівський 

старостинський округ 

            

29. Дем’янівський 

старостинський округ 

            

30. Озерянський 

старостинський  округ 

            

31. Юнашківський 

старостинський округ 

            

32. Сарниківський  

старостинський округ 

            

33. Тенетниківський 

старостинський округ 

            

34. Задністрянський 

старостинський  округ 

            

35. Насташинський             



старостинський  округ 

36. Бовшівський 

старостинський округ 

            

37. Старомартинівський 

старостинський округ 

            

 

 

 

 

 


