
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 28.01.2022 № 29 

с. Руська Поляна 

 

Про  роботу із зверненнями 

громадян у виконавчому комітеті  

сільської ради за 2021 рік 

 

          Керуючись Указом Президента України № 109 від 07.02.2008 р. «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права  на звернення громадян до органів   державної влади 

та органів  місцевого самоврядування», відповідно до п. 1 ч. «б»  ст. 38 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет сільської ради 

 

ВИРІШИВ : 

1. Інформацію секретаря виконавчого комітету Шпак Н. А. прийняти 

до відома. 

2. Продовжити роботу по забезпеченню вимог законодавства щодо 

розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи 

виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради. 

3. Секретарю виконавчого комітету Шпак Н. А. щоквартально 

аналізувати стан роботи із зверненнями громадян, враховувати результати 

аналізу у роботі. 

4. Вживати заходів, щодо ліквідації причин та умов, які спонукають 

громадян звертатися до органу виконавчої влади. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконавчого 

комітету Шпак Н. А.  

   

 

Сільський голова                                                                       Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Інформація про роботу із зверненнями у виконавчому комітеті 

сільської ради за 2021 рік 
 

             До виконкому сільської ради за 2021 рік надійшло 226 звернень 

громадян, 8 із них - колективні. 

             Питання, які порушувались у заявах: 72 - по питанню земельних 

відносин, 36 - з питань соціального захисту, 4 – з питань екології та 

природних ресурсів,  32 – з питань комунального господарства та 82 – інші 

питання.  Всі звернення розглянуті у встановлені чинним законодавством 

терміни.  

              Від учасників та інвалідів  війни, учасників бойових дій надійшло та 

розглянуто 3 звернення.                 

    Крім того, за зверненнями громадян виконкомом сільської ради було 

вчинено 254 нотаріальних дії та 162 довіреності.  Проведено реєстрацію 

актових записів про смерть - 223, про шлюб – 14, про народження – 51. 

              Особистий прийом громадян сільським головою та посадовими 

особами виконавчого комітету сільської ради здійснюється щоденно.  

    Питання контролю за реалізацією звернень громадян виноситься на 

засідання виконкому  сільської ради. Робота зі зверненнями громадян 

перебуває на постійному контролі у сільського голови. 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                       Надія ШПАК 


