
Звіт про роботу загального відділу у 2019 році   

  

Протягом 2019 року до виконавчого комітету міської ради надійшло 2074 

звернення громадян, що на 70 звернень менше, ніж за 2018 рік. Громадянами у 

зверненнях порушено 2331 питання (2018 рік – 2455), що на 124 питання менше 

ніж у 2018 році. За результатами розгляду 1034 (44,4%) питань вирішено 

позитивно, на 1235 (52,9%) – надані роз’яснення відповідно до чинного 

законодавства, 62 (2,7%) – перебувають на контролі виконання.  

Проведено 96 прийомів, прийнято 297 осіб, розглянуто 369 питань.  

Щовівторка з 9.00 до 10.00 продовжує функціонувати «гаряча» телефонна 

лінія з керівництвом виконавчого комітету міської ради. Протягом 2019 року 

проведено 49 «гарячих» телефонних ліній, від мешканців міста отримано 134 

телефонних дзвінка, розглянуто 150 питань.  

У звітному періоді  здійснювався збір підписів під 11 петиціями. За 

результатами 3 з них набрали потрібну кількість голосів протягом визначеного 

законодавством терміну і були розглянуті на комісії з розгляду електронних 

петицій відповідно до статті 23
1
 Закону України «Про звернення громадян», 8 

розглянуті як колективні звернення громадян.  

У 2019 році зареєстровано та опрацьовано 104 звернення та запита від 

депутатів різних рівнів. 

Протягом 2019 року проведено 12 планових та 4 поза планових перевірок 

стану розгляду звернень громадян у виконавчих органах міської ради, на 

комунальних підприємствах, в установах та організаціях міста, порушень 

чинного законодавства не виявлено. Заслухано 10 звітів керівників виконавчих 

органів міської ради щодо роботи зі зверненнями громадян.  

 Відповідно до довідки Сумської обласної державної адміністрації про 

підсумки роботи із зверненнями громадян в органах державної виконавчої 

влади та органах місцевого самоврядування області у 2019 році: «Робота 

виконавчих органів Конотопської міської ради у частині дотримання 

законодавства за зверненнями громадян визнана такою, що відповідає вимогам, 

установленим законодавством». 

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в 

загальному відділі міської ради зареєстровано та опрацьовано 83 запита на 

отримання публічної інформації. 

 За звітний період зареєстровано 319 розпоряджень міського голови з 

основної діяльності та 238 рішень виконавчого комітету міської ради, передано 

за призначенням 3812 документів вхідної кореспонденції, опрацьовано та 

відправлено 1441 лист ініціативної та 360 службової кореспонденції. Засобами 

поштового зв’язку відправлено 6252 одиниці листів. 

   

   

 


