Знам`янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет
Розпорядження
від

6

червня

2016 р.

№ 112
м. Знам`янка

Про створення комісії щодо аналізу
причин збільшення кількості звернень громадян
На виконання протокольного доручення виконавчого комітету Знам’янської
міської ради від 12.05.2016 року, керуючись ст.19 Закону України «Про звернення
громадян», розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від
05.02.2016 № 42-р «Про стан роботи із зверненнями громадян до облдержадміністрації,
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області у 2015
році», керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
1. Створити комісію :
Голова комісії :
Заступник голови
комісії:
Секретар комісії:

Члени комісії:

В.Загородня, перший заступник міського голови

І.Ратушна, керуюча справами (секретар виконкому)
О.Григор’єва, начальник відділу загального, контролю та роботи
із зверненнями громадян
Г.Бабійчук , голова міської організації ветеранів
(за згодою)
О.Буріко, головний спеціаліст юридичного відділу
С.Гребенюк, заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів
В.Довгаленко, голова громадської організації «Міський
гандбольний клуб «Локомотив» (за згодою)
Н.Клименко, секретар міської ради
А.Черевко, член громадської організації «Платформа
громадської участі «Нове місто» (за згодою)
С..Савранська, волонтер ГО «Знам’янське об’єднання «Майдан»

2. Членам комісії з 06.06.16 по 23.06.2016 перевірити ведення діловодства за
зверненнями громадян згідно Інструкції з діловодства, затвердженої Постановою
Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 та стан виконання
Закону України «Про звернення громадян» в наступних підрозділах
міськвиконкому:
 відділі земельних питань
 управління соціального захисту населення
 управління містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства
підприємствах міста
 КП «Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1» (нач.Дегтярь Е.Г.)
 ОКВП «Дніпро-Кіровоград» м.Знам’янка (нач.Рябов О.М. )

 Знам’янське управління з експлуатації газового господарства (нач.Самарін
Ф.В.)
 Знам’янський РЕМ ПАТ«Кіровоградобленерго» (нач.Ковбасюк О.М.)
3. Затвердити Показники щодо оцінювання рівня організації роботи із зверненнями
громадян.(додаток №1)
4. Керівникам структурних підрозділів та начальникам КП згаданих вище до 20.06.16
підготувати порівняльний аналіз надходження звернень протягом І кварталу 2016
року з відповідним періодом 2015 року.
5. До 25.06.2016 відділу загальному, контролю та роботи із зверненнями громадян
(нач. О.Григор’єва) підготувати довідки про результати перевірки та заслухати
відповідальних на постійно діючій комісії з питань розгляду звернень громадян.
6. Відділу загальному, контролю та роботи із зверненнями громадян (нач.
О.Григор’єва) підготувати відповідну інформацію
на чергове засідання
виконавчого комітету.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами
(секретаря виконкому) І.Ратушну.

Міський голова

С.Філіпенко

