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ІНФОРМАЦІЯ 

про діяльність виконавчого комітету Новояворівської міської ради 

за 2018 рік 

 

     Виконавчий комітет Новояворівської міської ради у 2018 році провів 25 

чергових засідань та 1 позачергове засідання. 

На вказаних засіданнях виконавчого комітету Новояворівської міської ради 

було розглянуто та прийнято 334 рішення. 

За аналогічний період 2017 року відбулось 25 засідань та прийнято 374 

рішення виконавчого комітету міської ради. 

В середньому, на кожному засіданні виконавчого комітету у 2018 році 

приймалось по 13 рішень. 
 

 

 
 

Відвідуваність засідань членами виконавчого комітету Новояворівської 

міської ради в цілому позитивна. Так у 2018 році середня явка на засіданнях 

виконкому складала 14 осіб або 76 відсотків. Для порівняння, в 2017 році середня 

явка була вищою і становила 15 осіб або 83 відсотки.                                                        

 Виконавчий комітет на своїх засіданнях розглядає різноманітні питання 

життєдіяльності міста ,що визначені законодавством та сесією міської ради.  

 Із 334 розглянутих виконавчим комітетом питань у 2018 році прийнято 

рішення у наступних галузях чи сферах діяльності : 

☑ будівництво, архітектура – 66 рішень; 

☑ житлові питання – 63 рішення; 

☑ торгівля, сфера обслуговування – 48 рішень; 

☑ житлово-комунального господарства міста – 88 рішення; 

☑ матеріальна допомога – 32 рішення; 

☑ в інших сферах – 37 рішень; 
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Демографічна ситуація у місті за 2018 рік 

 

Згідно даних реєстру цивільного стану виконавчого комітету Новояворівської 

міської ради  у 2018 році у нашому місті: 

- народилося 344 дитини, 

- померло 194 особи, 

- зареєстровано 184 одруження. 
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Відтак, у 2018 році народжуваність у м. Новояворівську у 1.8 рази перевищує 

смертність. З 2009 по 2018 роки включно, у нашому місті народилося 4107 діточок. 

За цей самий  період 1570 осіб померло. 

 
 

 

Всього за період 2007 року по 2018 роки у м.Новояворівську природній приріст 

населення склав 3317 осіб. У середньому за попереднє десятиліття, у нашому місті 

народжуваність перевищила смертність у 1.8 рази. 
 

Довідка 

про роботу зі зверненнями громадян 

у виконавчому комітеті Новояворівської міської ради протягом 2018 р. 
 

Відповідно до вимог ст. 19, 28 Закону України «Про звернення громадян», 

Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109 / 2008 «Про першочергові заходи 

щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення 

до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» протягом 2018 

року у виконавчому комітеті Новояворівської міської ради проведена робота 

спрямована на створення необхідних умов для реалізації прав громадян на письмові 

та усні звернення. 

Усього у виконавчому комітеті Новояворівської міської ради у 2018 році 

надійшло 2235 звернення громадян, що в 2 рази більше, ніж за відповідний період 

минулого року. 

Колективних звернень – 50, 

Повторних звернень – 65. 

Серед  питань, що порушують громадяни у зверненнях, питому вагу 
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становлять питання : 

✔ земельних відносин (передача земельних ділянок у власність для 

ведення садівництва, виділення земельних ділянок під будівництво, 

укладання договорів оренди земельних ділянок) - 341, 

✔ комунального господарства (ремонт ліфтів, ремонт покрівлі житлових 

будинків, питання благоустрою) – 1226 в т.ч. на встановлення 

індивідуального опалення -1129, 

✔ житлові (зарахування на квартирний облік, внесення змін в договір 

найму житла, надання дозволу на оформлення права власності на 

квартиру) – 47, 

✔ соціального захисту – 441. 

          У 2018 році у виконком Новояворівської міської ради надійшло 73 запити на 

інформацію. 

          Особлива увага приділяється вирішенню питань з якими звертаються інваліди, 

ветерани війни, багатодітні сім’ї та інші громадяни, які потребують соціального 

захисту та підтримки. 

          За період 2018 року надано одноразову матеріальну допомогу та допомогу на 

захоронення на загальну суму 231300 грн., учасникам АТО – 180000 грн. 

По зверненнях, що надійшли від громадян до виконкому Новояворівської 

міської ради, вжито необхідних заходів. Про результати розгляду звернень заявники 

інформуються у письмовій формі  у встановлені законодавством терміни. 
 

ДАНІ 

про звернення громадян, що надійшли за 2018  рік у порівнянні з 

 2016-2017 роками 

 

порушені питання 2016 2017 2018 

Кількість звернень громадян 1039 1095 2235 

Кількість питань, порушених у зверненнях 

громадян 
   

аграрної політики і земельних відносин 373 392 341 

соціального захисту 197 321 441 

комунального господарства 83 136 1226 

житлової політики 41 31 47 
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Відомості про звернення громадян щодо реєстрації місця проживання на 

території Новояворівської міської ради за 2018 рік 

 

Звернення громадян К-ть 

Розглянуто заяв щодо реєстрації місця проживання  1371 

Розглянуто заяв щодо реєстрації зняття місця проживання 1339 

Видано довідок про реєстрацію місця проживання особи, 

довідки про склад сімї та інші 

8720 

Складено протоколи про накладення адміністративного 

правопорушення передбачені ст.197,198 КУпАП 

1 

 
 
 
 
 
 

Керуючий справами 

виконавчого комітету                        Роман Ференц 

 
 


