
 

Звіт  про підсумки роботи зі зверненнями громадян у Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації у І півріччі 2016 року. 
 

За звітний період до Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації через відділ роботи із зверненнями громадян надійшло 

2286 письмових та усних звернень громадян, що на 28,4 % більше, ніж за 

аналогічний період минулого року. Із загальної кількості звернень 72% − 

письмові звернення та 28% − усні, викладені на особистому прийомі.  

Безпосередньо від громадян отримано 922 звернення. Ще 1265 

звернень надійшло з Київської міської державної адміністрації, 13 − з органів 

прокуратури, 6 − від народних депутатів України, 31 – від депутатів 

Київської міської ради, 4 − з Верховної Ради України, 2 – з Адміністрації 

Президента України, 43 − від інших державних установ, підприємств та 

організацій. 

Серед загальної кількості звернень 349 − колективні, кількість яких, 

порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшилась на 63,8 %. 

Усього, з урахуванням колективних звернень, до Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації за шість місяців поточного 

року звернулося більше 16 тисяч громадян. 

За звітний період керівництвом райдержадміністрації проведено 

46 прийомів громадян – 39 особистих та 7 виїзних, з них головою 

райдержадміністрації 19 прийомів – 14 особистих та 5 виїзних.  

На прийомах керівниками райдержадміністрації було прийнято 173 

особи, з них головою райдержадміністрації −72, в тому числі 24 особи − на 

виїзних особистих прийомах. 

Головою райдержадміністрації проведено 4 «гарячі» телефонні лінії, 

під час яких надійшли дзвінки від 9 громадян.  

У 2286 зверненнях громадян, що надійшли за звітний період, було 

порушено 2876 питань. 

За кількістю перше місце посідають звернення з питань житлово-

комунального господарства. У співвідношенні до загальної кількості питань, 

порушених у зверненнях, частка питань житлово-комунального господарства 

становила 54,7 %; соціального захисту − 16 %; житлової політики − 6,6 %; 

забезпечення законності та правопорядку – 4,1 %; сім’ї, дітей, молоді, 

фізичної культури та спорту – 1,4 %; охорони здоров’я – 1,1 %; аграрної 

політики та земельних відносин − 0,9 %; транспорту і зв'язку − 0,8 %; освіти 

– 0,8 %; праці і заробітної плати − 0,3 %; інші − 13,3 %. 

Серед звернень житлово-комунального напрямку найчастіше 

порушувались питання благоустрою − 160, оплати квартир та комунальних 

послуг – 150, поточного та капітального ремонту будинків − 122, 

незадовільного опалення та теплопостачання  − 95, встановлення лічильників 

− 78, роботи ЖРЕО − 86, ремонту дахів − 52, ремонту сантехнічного 

обладнання та комунікацій – 49, водопостачання – 45, роботи ліфтів – 24, 

облаштування дитячих майданчиків − 16, ремонту та будівництва доріг − 11. 



 Питання благоустрою прибудинкових територій, незадовільного 

технічного стану будинків, неналежного теплопостачання та опалення і 

сьогодні залишаються найбільш проблемними в районі. Слід зазначити, 

що надавачами  послуг з централізованого опалення та гарячого 

водопостачання є підприємства не підпорядковані райдержадміністрації - 

ТОВ «Єврореконструкція», ПАТ «Київенерго» і взаємовідносини між 

виконавцем послуг та споживачами  визначаються  умовами договору «Про 

надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води». 

Утім мешканці для  вирішення питань відновлення чи забезпечення 

неналежного гарячого водопостачання звертаються до райдержадміністрації 

чи Київської міської державної адміністрації, а не до безпосереднього 

надавача послуги. 

  Проведення капітального ремонту застарілого житлового фонду,  

асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів 

потребує  значних фінансових витратах та досить тривалого часу. Разом з 

тим Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація вживає 

відповідних заходів для вирішення порушених у зверненнях питань 

загального характеру та індивідуальних проблем мешканців району. Так, 

враховуючи звернення громадян, надаються пропозиції відповідним 

департаментам Київської міської державної адміністрації щодо включення 

конкретних об’єктів до міських цільових програм, як-от по заміні ліфтів, 

капітального ремонту покрівель, сходових клітин, встановлення будинкових 

приладів обліку тепла, облаштування дитячих майданчиків та інш. 

 Крім того, щоденно проводяться роботи із утримання в належному 

стані житлових будинків, прибудинкових територій: здійснюється поточний 

ремонт покрівель, інженерних мереж, санітарна обрізка дерев і кущів, 

відновлюється асфальтове покриття тощо. 

 Зокрема, в рамках проведення  весняного двомісячника з благоустрою, 

озеленення та поліпшення санітарного стану Дніпровського району м. Києва 

виконані наступні роботи: завезено рослинний грунт на прибудинкові 

території за адресами: вул. Будівельників, 24, 22/11, 33;  пісок на дитячі 

майданчики за адресами: вул. Дубового, 45, вул. Сосницька, 5, вул. Празька, 

25, вул. Курнатовського, 4, вул. Стальського, 10, 28; облаштовано новий 

спортивний майданчик на вулиці Миропільська, 37-б; прочищено 

зливоприймальні мережі на вул. Кибальчича, 7-б, вул. Карбишева, 8-а, вул. 

Запорожця, 17; відновлено асфальтове покриття після розриття за адресами: 

вул. Микільсько-Слобідська, 4, 4-б, вул. Челябінська, 5-б, вул. Малишка, 9, 

15, 29, 39, Дарницький бульвар, 1, 1-а; проведено перший та другий покіс 

трави на прибудинкових територіях комунального підприємства, знесено 

незаконно встановлені гаражі на вул. Миколайчука, 15/1 та                                

вул. Є. Сверстюка. 

 Комунальним підприємством «шляхово-експлуатаційне управління по 

ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них дніпровського 

району м. Києва» у першому півріччі поточного року проведені роботи з 

поточного ремонту дорожнього покриття на 68 вулицях району в обсязі 



26000,0 кв.м. Більшість робіт виконано на магістральних шляхах міського 

значення: проспектах Броварському, Возз’єднання, Визволителів,Ю.Гагаріна, 

Дарницькій площі та вулицях району: Березняківській, Серафимовича, 

Жмаченка, Будівельників,Алма-Атинській та інш.  Відремонтовано 27 

оглядових та 36 зливоприймальних колодязів, очищено 311 од. 

зливоприймачів. 

Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району м. Києва було висаджено 300 дерев та 3188 кущів. 

Влаштовано 1,2602 га та відремонтовано 3,201 га газонів. В зв’язку з 

аварійним та сухостійним станом зелених насаджень знесено 402 шт. дерев, а 

також проведено формувальну та санітарну обрізку 4467 дерев та  видалено 

омелу з крон у 617 дерев. Також проводились роботи з ремонту паркових 

меблів на балансових територіях об’єктів благоустрою зеленого господарства 

(відремонтовано 282 лави) та встановлювались фізичні перешкоди, які 

обмежують заїзд та паркування приватних автотранспортних засобів на 

зелених зонах . 

Разом з тим, для забезпечення комфортного відпочинку киян та гостей 

столиці, на 3 об’єктах благоустрою зеленого господарства було проведено 

капітальні ремонти, а саме: парк на житловому масиві «Райдужний», сквери 

на вул. Вершигори 9-Г та бульварі Давидова. На території  парку на 

Дніпровській набережній роботи тривають.  

Для креативного оформлення району фахівцями цього ж підприємства 

було розроблено концепцію вертикальних конструкцій з використанням 

квіткового оформлення «Сім чудес світу від КП УЗН Дніпровського району». 

На даний момент встановлено та відкрито вже два арт-об’єкти - «Ейфелева 

вежа» на транспортній розв’язці біля парку «Перемога»  та «Біг-Бен» на 

транспортній розв’язці біля метро «Лівобережна». 

  Друге місце за кількістю звернень належить зверненням  з питань 

соціального захисту. У січні-червні 2016 року до райдержадміністрації 

надійшло 489 звернень від учасників антитерористичної операції, в яких 

порушувались два основні питання − встановлення пільг за оплату житлово-

комунальних послуг та надання матеріальної допомоги. 

 Загалом до райдержадміністрації надійшло більше тисячі звернень від 

громадян пільгових категорій та осіб, які потребують соціального захисту й 

підтримки (за даними, наведеними у зверненнях). Серед них: учасників 

антитерористичних операцій – 341, інвалідів, учасників війни та бойових дій 

– 269, інвалідів І, ІІ, ІІІ груп − 77, членів багатодітних сімей, одиноких 

матерів – 25, ветеранів праці, «дітей війни»» − 85, пенсіонерів − 129, 

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС − 16 та ін. 

Питання, які найбільше турбують громадян пільгових категорій, 

стосуються, в першу чергу,оплати квартир та комунальних послуг, надання 

матеріальної допомоги, призначення субсидій, поліпшення житлових умов, 

встановлення лічильників обліку води та тепла. 

Слід зазначити, що більшість громадян для вирішення питань 

соціального напрямку звертається безпосередньо до районного управління 



праці та соціального захисту населення. За 6 місяців поточного року до 

районного управління праці та соціального захисту населення звернулося 

240201громадян з різних питань, що на 17,5 % більше ніж за аналогічний 

період минулого року. 

Третє місце за кількістю посідають звернення з питань житлової 

політики. Серед них найчастіше порушувались питання щодо надання житла, 

зарахування на квартирний облік, приватизації житла, зміни договору найму 

житлових приміщень.  

Загальна кількість сімей, які потребують поліпшення житлових умов, 

станом на 01.07.2016 становить 12 968 сімей, що є найбільшим показником 

серед усіх районів міста Києва. За звітний період було надано 2 службові 

квартири працівникам установ та організацій району, 3 квартири згідно з 

чергою квартирного обліку та 7 ордерів на житлові приміщення. 

За звітний період від комунальної бюджетної установи «Контактний 

центр м. Києва» до Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації надійшло 23093 звернень громадян, з них найбільше з питань 

житлово-комунального – 14912, зокрема: 

№ 

з/п 
Питання 

Кількість 

звернень 

1 
Відсутнє освітлення у під’їзді за відсутності/несправності 

лампочок 
1331 

2 Не працює пасажирський ліфт 1260 

3 Відсутнє гаряче водопостачання 1088 

4 Незадовільна температура опалення 761 

5 Відсутнє опалення 668 

6 
Прибирання снігу на прибудинковій території, вулицях та 

тротуарах 
615 

7 Укладання та ремонт асфальтного покриття 585 

8 Ремонт дахів 583 

9 Утримання  підвалів, колясочних, технічних поверхів 559 

10 Відсутнє холодне водопостачання 550 

11 Прибирання приміщень 521 

12 Прибирання та санітарний стан територій 507 

13 Незадовільна температура гарячого водопостачання 454 

14 
Технічне обслуговування систем тепло- і водопостачання та 

водовідведення 
387 

15 Відсутнє електропостачання 339 

16 Вологе прибирання приміщень 300 

17 Не працює вантажний ліфт 297 



18 Ремонт під’їзду 259 

19 Інші технічні недоліки стану ліфту 246 

20 Перевірка дозвільної документації, демонтаж кіосків 239 

21 
Прибирання льодяного покрову на прибудинковій території, 

вулицях та тротуарах 
236 

22 Ремонт та обслуговування зливневих стоків 178 

23 Видалення аварійних, пошкоджених хворобами дерев 159 

24 Проведення дезінсекції 129 

25 Утримання  клумб, газонів 122 

26 Незадовільний вивіз сміття 120 

 

Відповідно до Регламенту Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації діловодство за зверненнями громадян, в тому числі і 

контроль за виконанням звернень, що надійшли на адресу керівництва 

райдержадміністрації, покладається на відділ роботи із зверненнями 

громадян. 

  Так, у січні-червні цього року працівниками відділу проведено 

6 перевірок організації роботи із зверненнями громадян в структурних 

підрозділах райдержадміністрації. Зокрема, перевірено: відділ торгівлі та 

споживчого ринку, відділ з питань оренди та майна комунальної власності, 

управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, 

управлінні освіти, управлінні культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту. Інформаційні довідки про 

результати перевірок надані голові райдержадміністрації. Забезпечено 

проведення  4 засідань районної постійно діючої комісії з питань розгляду 

звернень громадян. 

З метою перевірки стану виконання доручень, наданих керівництвом 

Київської міської державної адміністрації на звернення громадян, 

працівниками відділу спільно з  працівниками управління житлово-

комунального господарства та будівництва райдержадміністрації й 

управління з питань звернень громадян апарату Київської міської державної 

адміністрації проведено 7 виїзних днів контролю. 
 


