УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 10.03.2015 р.

м. Бурштин

№ 45

Про здійснення контролю за
роботою із зверненнями громадян

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», розпорядження
голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації від
25.02.2015 року № 98
«Про здійснення контролю за роботою із зверненнями громадян», 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 із розгляду заяв і скарг громадян та у зв’язку із кадровими
змінами:
1. Затвердити графік щомісячного проведення дня контролю та перевірок додержання
законодавства з питань звернень громадян у виконавчих органах міської ради
/додається/.
2. Загальному відділу виконавчого органу міської ради /М.Яцик/:
- відповідно до затвердженого графіку здійснювати перевірки стану виконання
звернень громадян;
- готувати аналітичні матеріали та інформувати міського голову про проведені
перевірки;
- здійснювати постійний моніторинг та контроль за роботою із зверненнями
громадян у виконавчих органах міської ради.
3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження
покласти на головного відповідального виконавця – загальний відділ виконавчого
органу міської ради.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами
виконкому О.Головашкіну.

Міський голова

Петро Курляк
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від ____________№______

1.

Фінансовий відділ

2.
3.

Відділ економіки та
промисловості
Бухгалтерська служба

Сьома Л.Б.

4.

Земельно-екологічний відділ

Яцик М.П.

5.

Юридичний відділ

Сьома Л.Б.

6.

Організаційний відділ

Яцик М.П.

7.

Сектор кадрової роботи

Сьома Л.Б.

8.

Сектор містобудування і
архітектури
Сектор житловокомунального господарства
та обліку комунального
майна
Військово-облікове бюро

Яцик М.П.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Яцик М.П.

Сьома Л.Б.

Яцик М.П.

Головний спеціаліст з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту
Головний спеціаліст з питань
діяльності правоохоронних
органів, оборонної та
мобілізаційної роботи
Головний спеціаліст,
енергоменеджер
Архіваріус

Сьома Л.Б.

Відділ у справах молоді і
спорту
Відділ освіти і науки

Сьома Л.Б.

Відділ культури, туризму та
зовнішніх зв’язків
Відділ соціального захисту

Сьома Л.Б.

Відділ ведення державного
реєстру виборців
Служба у справах дітей

Сьома Л.Б.

Центр надання
адміністративних послуг
КП «Житловик»

Сьома Л.Б.

КП «Капітальне будівництво
Бурштинської міської ради»
КП «Редакція газети
«Бурштинський вісник»
Бурштинської міської ради»
КО «Бурштинська
центральна міська лікарня»

Сьома Л.Б.

Яцик М.П.

Сьома Л.Б.
Яцик М.П.

Яцик М.П.

Яцик М.П.

Яцик М.П.

Яцик М.П.

Яцик М.П.
Сьома Л.Б.

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Відповідаль
ний
працівник
загального
відділу
Сьома Л.Б.

травень

Назва структурного
підрозділу

квітень

№
п/п

березень

ГРАФІК
проведення дня контролю у виконавчих органах Бурштинської міської ради
кожну останню п’ятницю місяця

27
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26
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28

25
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25

