
Довідка про стан розгляду звернень громадян  

 на особистих прийомах 

та у виконавчих органах міської ради, підпорядкованих  

заступнику міського голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради Кошевецькій В.П., за січень-лютий 2015 року 

 

 Протягом січня-лютого 2015 року на розгляді у виконавчих органах 

міської ради, підпорядкованих мені, перебувало 53 звернення громадян (січень-

лютий 2014 року – 28), що складає 18% від загальної кількості зареєстрованих у 

загальному відділі міської ради звернень (294). В них було порушено 60 питань 

(січень-лютий 2014 року – 33), що складає 16,1% від загальної кількості питань 

(373). 

 За результатами розгляду позитивно вирішено 28 питань (46,7%), на 28 

(46,7%) – надані роз’яснення відповідно до чинного законодавства, 4 (6,6%) – 

перебувають на контролы виконання. 

 Питання, що перебували на розгляді у виконавчих органах міської ради: 

 в управлінні економіки Конотопської міської ради – 27 звернень, 

порушено 32 питання (вирішено – 16 (50%)); 

у секторі міської ради з питань охорони здоров’я – 9 звернень, порушено 

10 питань (вирішено – 1 (10%)); 

у відділі з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення 

та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської міської ради – 8 

звернень, порушено 8 питань (вирішено – 4 (50%)); 

у відділі контролю міської ради (з питань захисту прав споживачів) – 4 

звернення, порушено 5 питань (вирішено – 4 (80%)); 

у фінансовому управлінні Конотопської міської ради – 4 звернення, 

порушено 4 питання (вирішено – 2 (50%)); 

у відділі фінансово-господарського забезпечення міської ради – 1 

звернення, порушено 1 питання (вирішено – 1 (100%)). 

 Порівняно з відповідним періодом 2014 року спостерігається збільшення 

кількості звернень, що надійшли на розгляд до управління економіки 

Конотопської міської ради (стосовно росту цін на продукти харчування, 

тарифів на житлово-комунальні послуги та якість обслуговування в міському 

транспорті)  та фінансового управління Конотопської міської ради 

(фінансування капітальних видатків в бюджеті 2015 року).  

  Мною було проведено 1 виїзний прийом за місцем проживання громадян 

(прийнято 1 особу, порушено 1 питання). За результатами розгляду заявнику 

були надані роз’яснення відповідно до чинного законодавства. 

         Протягом січня - лютого 2015 року безпосередньо на розгляд до 

управління економіки Конотопської міської ради  надійшло 58 усних звернень 

громадян. В них було порушено:  

        19 питань щодо організації торгівлі (питання оформлення дозволу на 

торгівлю штучними квітами; скарга на якість обслуговування продавцями; 

скарга на роботу «Дельта банку»; питання відкриття кафетерію; скарга щодо 

вартості ліків в аптеках міста; вирішення питання ремонту квартирного 
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телефону). За результатами розгляду, ті питання, які потребували вирішення, а 

їх було 5 вирішено; на 9 надано роз’яснення; по 3 зверненням надано 

консультації; по 1 питанню здійснено перевірку документів на право 

розміщення МАФ; по 1 питанню (щодо змін в податковому законодавстві) 

ознайомлено з рішенням сесії. 

39 питань щодо роботи міського транспорту. Найбільш проблемні 

питання це порушення графіку руху маршрутними автобусами: №6; №7; №10; 

№15; №16; №20, не здійснення  зупинок маршрутними автобусами у 

визначених місцях: №4; №9; №11; №14, маршрутні автобуси №4; №9 не 

здійснюють заїзд до кінцевої зупинки (що спричинено незадовільним дорожнім 

покриттям). На даний час вирішені наступні питання: маршрут №9 здійснює 

заїзд до кінцевої зупинки; маршрут №4 здійснює заїзд до кінцевої зупинки у 

часи пік; щодо порушення графіку руху та зупинок маршрутними автобусами – 

проведено роботи з перевізниками. 

За поточний період 2015 року сектором міської ради з питань охорони 

здоров’я безпосередньо розглянуто – 19 звернень. З них: вирішено – 9, 

роз’яснено –  25, перебувають на контролі виконання – 1. 

Здебільшого це питання надання допомоги у лікуванні тяжких 

захворювань, пільгового забезпечення ліками, порядок оформлення групи 

інвалідності, працевлаштування, порядок отримання медичної допомоги в 

іншому лікувальному закладі, порядок отримання консультації вузьких 

спеціалістів на дому. 

Відділом з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення 

та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської міської ради за звітний 

період розглянуто 15 звернень, із них: 10 – вирішено позитивно, на 5 – надані 

роз’яснення відповідно до чинного законодавства. Питання, порушені у 

зверненнях стосувалися взаємовідносин із сусідами, роботи дільничних 

інспекторів, надання інформації щодо наявності бомбосховищ у місті. 

Протягом січня-лютого 2015 року безпосередньо до відділу контролю 

міської ради  звернулися 67 споживачів за консультаціями та з усними 

скаргами.     В ході розгляду усних звернень: 25 звернень вирішено позитивно, 

на 42 – споживачам надані вичерпні консультації згідно норм чинного 

законодавства  щодо їх прав як споживачів. 

Найчастіше за все споживачі нашого міста скаржаться на: придбання 

неякісних товарів (мобільних телефонів, планшетів,  побутової техніки, взуття, 

одягу, продовольчих товарів та ін.), неналежне надання  послуг (виготовлення і 

доставка меблів, пластикових вікон, ремонт взуття, послуг радіомовлення, 

телебачення, тощо), порушення термінів виконання гарантійних ремонтів, 

відмову у видачі товарів із обмінного фонду, відмову в обміні чи поверненні 

товару, який не підійшов. 

У фінансовому управлінні Конотопської міської ради протягом січня-

лютого 2015 року розглянуто 4 звернення: (надання матеріальної допомоги для 

лікування доньки, яка захворіла на онкологічне захворювання та 3 звернення з 

питання надання роз’яснення щодо встановлених ставок податку на нерухоме 
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майно, відмінне від земельної ділянки на 2015 рік). На всі звернення надані 

роз’яснення відповідно до чинного законодавства.  

Відділом фінансово-господарського забезпечення міської ради у звітному 

періоді розглянуто 16 усних звернень громадян (стосовно оголошень про 

державні закупівлі, про індексацію заробітної плати, про погашення 

кредиторської заборгованості, про нарахування заробітної плати, лікарняних, 

тощо). На всі звернення були надані повні, обгрунтовані роз’яснення 

безпосередньо під час звернення.  

Порушень щодо термінів розгляду  звернень громадян у підпорядкованих 

мені виконавчих органах міської ради не зафіксовано. 

 Робота з розгляду звернень громадян перебуває у мене на постійному 

контролі. 

 

 

 

Заступник міського голови      В.П.Кошевецька 


