
Про роботу 
із зверненням громадян у виконавчому комітеті 
Бакирівської сільської ради за 2013 рік. 

Про моніторинг виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 
109 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування" виконком Бакирівської сільської ради за І півріччя 
2012 року в рамках виконання делегованих повноважень та ступінь їх 
виконання. 

Першочергова задача виконавчого комітету сільської ради : 
- недопущення необгрунтованих або неповних відповідей за зверненнями 

громадян, із порушенням строків. 
- Приділення особливої уваги вирішенню проблем, з якими звертаються 

ветерани війни та праці, інваліди, багатодітні сім'ї, одинокі матері. 
- З'ясування причин, що народжують повторні звернення громадян... 

За 2013 до сільської ради надійшло 61 звернення: 

Основні питання, що порушувались у зверненні громадян: 
- аграрна політика і земельні відносини - 24 ціни на молоко , надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, наведення меж земельних ділянок між сусідами, допомогти 
отримати громадянам державні акти на земельні ділянки 

- Транспорт і зв'язок - 8: ремонт радіоточки, не працювало перше 
національне радіо, вирішення питання про перенесення часу 
відправлейня-маршрутного таксі з автовокзалу з 9.20 на 10.10. 

- Комунальне господарство -4 завезення дров. 
- Екологія та природні ресурси - 3 ліквідація стихійних звалищ, 

виконком сільської ради постійно забезпечує вивіз ТПВ до 
санкціонованого сміттєзвалища, вирізку аварійних дерев на території 
Бакирівського сільського цвинтаря. 

- Культура та культурна спадщина - 6 організація культурних заходів, про 
відновлення архітектурної пам"ятки - церкви Параскеви ГГ'ятниці. 

- Соціальний захист - 3. допомога при оформленні пенсій, соціальних 
виплат, про надання допомоги на лікування. Ці питання піднімалися на 
особистому прийому громадян сільським головою. 

- Праця і заробітна плата -1 
- Охорона здоров"я -1,про придбання кардіографа 
- Житлова політика -2 про присвоєння адреси житловим будинкам 
- Діяльність органів місцевого самоврядування -1 
- Освіта -3 про заміну вікон та дверей у приміщеннях школи, 



- Дотримання законності та охорони правопорядку -1 про безприв"язне 
утримання собак. 

Ці питання піднімалися на особистому прийому громадян сільським 
головою. 

По категоріям громадян : 
- Учасники війни -4 
- Діти війни -2; 
- ветерани праці - 1; 
- особи, ліквідатори аварії на ЧАЕС - 1; 
- інші категорії -53(керівники підрозділів, підприємці, безробітні...) 

На засіданнях сесій, засіданнях виконавчого комітету, на сходках сіл в 
основному піднімаються питання по ремонту доріг не комунальної 
власності( під"їздні дороги до сіл Бакирівка та Литовка), ремонт -
відновлення церкви Параскеви П'ятниці села Бакирівка, про придбання для 
сільського ФАПу кардіографа, будівництва зупинок в центрах сіл Литовка 
та Бакирівка. 

Виконавчий комітет сільської ради сприяє громадянам у вирішенні питань, з 
якими вони звертаються до сільської ради, за місцем їх проживання. 


