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Підсумки роботи із зверненнями громадян 

у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації 

за  перше півріччя 2015 року 

 

 У відділі роботи із зверненнями громадян за звітний період 

зареєстровано 1303 звернення, із них: письмових –896, з особистого 

прийому –407.У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, їх 

кількість збільшилась на 482, або 38 відсотків. 

 Кількість колективних зверненнь становить 17 відсотків від загальної 

кількості. У порівнянніз аналогічним періодом минулого року, їх кількість 

збільшилась на  49 відсотків. 

 З урахуванням колективних звернень за звітний період звернулось 

3155 громадян, які в своїх листах порушили  1998 питань. 
 

 
Загальна 

кількість 

звернень 

Кількість 

письмових 

звернень 

 

Кількість 

звернень з 

особистого 

прийому 

Кількість  

колективних 

звернень  

Кількість  

повторних 

звернень 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

 

821 

 

1303 

 

396 

 

896 

 

425 

 

407 

 

149 

 

222 

 

0 

 

2 

 

 

 Результати аналізу звернень свідчать, що громадяни длярозв’язання 

конкретних питань звертались передусім із заявами –1207,або92%, скаргами -

86, або5,6 %, пропозиціями – 1,0, або 1,4 %.  

 Безпосередньо відгромадян за звітний період зареєстровано 488 

звернень, що становить 38% від загальної кількості. 

 Для розгляду за належністю до районної адміністрації передавались на 

опрацювання  звернення: 

- із Київської міської державної адміністрації - 765, або 59 %, 

- прокуратури м. Києва та районної прокуратури – 14, або 1%, 

- від народних депутатів України та Верховної Ради України – 15, або 1,%, 

- з інших органів державної влади , установ –14, або1,%. 

 Як показує моніторинг за результатами опрацювання порушених 

питань  24 % звернень задоволено, на 65 %  - надано роз’яснення. 
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 Здійснено організацію опрацювання звернень та контроль за 

665зверненнями  громадяндо  Державної установи  «Урядовий 

контактний центр». Як свідчить моніторинг на телефонну лінію  до 

Державної установи  урядової гарячої лінії громадяни передусім зверталися з 

питань житлового господарства -309 звернень, або 46%, з питань надання 

субсидій – 132, або 20%, призначення щомісячної адресної допомоги особам, 

які переміщуються з тимчасово окупованої території -36 звернень,або 5,5 %, 

та інші питання.  

 Забезпеченоконтроль за розглядом 12554 телефонних звернення 

громадян до Контактного центру міста Києва. Як свідчить моніторинг 

виконання звернень, з урахуванням перевірки зворотного зв’язку із 

заявниками, становить 96 відсотків. 

Зареєстровано 61 запит на публічну інформацію, із них:  24 від 

фізичних осіб, 37 – за дорученням  Київської міської державної адміністрації. 

Всі питання, що порушувались у запитах на публічну інформацію розглянуто 

відповідно до чинного законодавства. Скарг на відмову в задоволенні запиту 

на інформацію не було. Положення Указу Президента України від 05.05.2011  

№547«Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до 

публічної інформації» в районній державній адміністрації  ретельно 

виконуються . 

 Як свідчить аналіз, за актуальністю питань, що порушували громадяни 

у письмових та усних зверненнях, це – питання комунального господарства, 

що складає 63відсотки від загальної кількості порушених питань. У 

порівнянніз аналогічним періодом минулого року цей показник збільшився 

на  47 відсотків. 

 Питання комунального господарства, це–експлуатація 

будинків,ремонт ліфтів, ремонт дахів, асфальтування та ремонт доріг, 

облаштування дитячих майданчиків, оплата комунальних послуг, благоустрій 

прибудинкових територій.Також районна адміністрація надала пропозиціїдо 

включення адрес до міської програми з виконання ремонт дахів,асфальтового 

покриття на прибудинкових територіях та міжквартальних  проїздах. 

 Збільшення зазначених питань пов’язано із підвищенням оплати за 

комунальні послуги та реформою в житлово-комунальній сфері. 

 Збільшилась на 94 відсотки кількість звернень з питаньсоціального 

захист населення, івід загальної кількості  порушених питань становить 

32відсотки.    

 Від громадян, які беруть участь в антитерористичної  операціїта їх 

сімей розглянуто289 звернень. 

 Не менш важливими для мешканців Подолу залишаються питання 

житлової політики. За кількістю порушених питань посідають третю позицію 
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- 206, або 16 відсотків від загальної кількості. З аналогічним періодомминулого 

року цей показник  збільшився на 18 відсотків. 

 Питання житлової політики це - надання житла  на пільгових умовах, 

службового житла, видача ордерів та передачі гуртожитків до комунальної 

власності м. Києва. 

 Значна частина звернень громадян за звітний період надійшла до районної 

державної адміністрації від найменш соціально захищених категорій 

громадян:інвалідів Великої Вітчизняної війни – 8 звернень, від ветеранів війни 

та праці- 50, багатодітних сімей, одиноких матерів – 26, дітей війни –44. 

 Звернення зазначених категорій розглядаються особисто головою районної 

адміністрації, надаються відповідні доручення, виконання яких контролюється 

до часу розв’язання проблем, які спричинили звернення.  

  

Організація та проведення  особистих прийомів громадян 

 На виконання вимог Указу Президента України від 07.02.08 № 109 

“Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування” у Подільській районній в місті Києві державній 

адміністрації т.в.о.голови, першим заступником голови, заступником голови, 

керівником апаратувідповідно до затвердженого графіка проводились 

особисті та виїзні прийоми громадян та прямі (“гарячі”) телефонні лінії.

 Під час організації проведення особистих прийомів громадян було 

забезпечено першочерговий особистий прийом громадянам пільгових 

категорій, а саме: учасникам війни, інвалідам війни, багатодітним родинам.  

 Т.в.о.голови районної державної адміністрації Мондриївським В.М. 

проведено 13 особистих та 14 виїзних прийоми громадян, на яких 

прийнято289 осіб проведено 7 телефонних прямих ліній, одна з яких в 

рамках проекту «Прямий зв'язок з київською міською владою» 23.06.15 в 

КБУ «Контактний центр міста Києва».Першим заступником голови, 

заступником голови та керівником апарату проведено 56особистихта 

виїзнихприйоми громадян, на яких прийнято 94 особи. 

 З метою підвищення рівня правової освіти громадян, поліпшення правового 

інформування, надання правової допомоги, створення належних умов для 

набуття громадянами правових знань, а також забезпечення їхнього 

конституційного права знати свої обов’язки, в Управлінні праці та соціального 

захисту населення, в юридичному відділі адміністрації надаються юридичні 

консультації громадянам, які опинилися в складних життєвих умовах і 

потребують соціального захисту та підтримки. Правову допомогу в 

юридичному відділі  районної державної адміністрації надано 55особам. 

А також двічі на тиждень в громадській приймальні районної 

адміністраціїнадаєтьсяправова допомогаюристом  з Центру правової допомоги 

киянам, які опинились у складних життєвих обставинах. 
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 У приміщенні районної адміністрації оформлено інформаційний стенд, на 

якому розміщено графіки особистого прийому громадян посадовими особами, 

години прийому, зразки заяв та інша корисна інформація. Вхід до приймальні 

громадян у структурних підрозділах районної державної адміністрації та 

органах місцевого самоврядування вільний, без оформлення перепусток. 

Створено безперешкодний вхід для інвалідів та інвалідів на візках до 

приміщень структурних підрозділів, де  відбуваються  особисті прийоми 

громадян. 

 На окремому стенді розміщено інформацію для учасників бойових дій АТО 

та переселенців із зони АТО. Дорожні карти знаходяться в доступному для 

громадян місці. 

 З метою забезпечення інформованості населення організація роботи зі 

зверненнями громадян висвітлюється на офіційному веб-сайті районної 

адміністрації (www.podil.gov.ua). 
 

 

 

http://www.podil.gov.ua/

