
            

 

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від     26    вересня  2014 р.                                                № 340 

м. Знам`янка 

 
 

Про розгляд подання Знам’янської 

міжрайонної прокуратури 

про усунення порушень вимог  

Законів України «Про звернення  

громадян» та «Про доступ  

до публічної інформації» 

 

 

 Знам’янською міжрайонною прокуратурою 11 вересня 2014 року проведено перевірку 

в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів в діяльності управління 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської 

ради щодо додержання  вимог Закону України «Про звернення громадян» та Закону України 

«Про доступ до публічної інформації», в ході якої виявлено порушення вимог чинного 

законодавства. 

 Згідно з поданням  Знам’янського міжрайонного прокурора О. Глобенка від 

11.09.2014 року № 2-2724 вих.-14, під час перевірки встановлено порушення вимог 

Конституції України та ст.ст. 19, 15 Закону України «Про звернення громадян» при розгляді 

звернень гр. Ярмоцика О.К., Ковтун І.М., Басевича Й.Й., Киверника А.Я., Ципун Н.О. 

Комунальним підприємством «Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1» при 

розгляді запитів гр. Ярмоцика О.К. від 17.07.2014 року та 21.07.2014 року порушено вимоги 

ч.3 ст.22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», оскільки заявнику не 

роз’яснено право та порядок оскарження наданої відповіді.   

             Вказаного у поданні звернення гр. Димченко Є.Б. від 22 вересня 2014 року до 

управління МА та ЖКГ взагалі не надходило. Звернення гр.Ципун Н.О. надійшло до 

управління 31 березня 2014 року, а не 31 лютого 2014 року, як зазначено у поданні,  та 

відповідно до ст.20 Закону України «Про звернення громадян», відповідь надана у 

зазначений термін – 29.04.2014 року №Ц-130. 

             Відповідь гр. Ярмоцику О.К. на звернення від 20.06.2014 року вх..№263 надана 

18.09.2014 року № 216-02-16. 

  Враховуючи вищезазначене, та з метою подальшого недопущення зазначених фактів 

порушення Конституції України, Законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ 

до публічної інформації», керуючись ст.ст.30, 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Знам’янської міської ради 

 

 



                                                                          В И Р І Ш И В: 

 

 

1. Задовольнити подання Знам’янської міжрайонної прокуратури в повному обсязі. 

2. Начальнику управління містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства Лаптєвій Л.О. постійно здійснювати контроль за підлеглими щодо 

виконання в подальшому вимог Закону України «Про звернення громадян». 

3. Зобов’язати юридичний відділ міськвиконкому (нач.Данільченко Ю.В.) провести 

правові навчання з працівниками виконавчого комітету по Закону України «Про 

доступ до публічної інформації». 

4. Попередити керівників управлінь, відділів, секторів виконавчого комітету та міської 

ради про персональну відповідальність щодо виконання підлеглими працівниками 

вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про звернення 

громадян». 

5. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з        

питань     діяльності    виконавчих  органів Заруцького А.А.   та секретаря виконавчого             

      комітету Меренкову Л.І. 

 

 

 

 

 

              Міський голова                                                         І.Крижановський 

 

 

 


