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 На виконання вимог Указу Президента України «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права 

на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування» від                   

7 лютого 2008 року № 109/2008 відділ роботи із зверненнями громадян надає 

інформацію про підсумки роботи із заявами, скаргами та пропозиціями 

громадян, що надійшли до Дніпровської райдержадміністрації  у 2016 році. 

 Звернення, що надійшли поштою та подані громадянами на особистому 

прийомі,  реєструються в  інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний 

інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (ІТС ЄІПК), 

телефонні дзвінки реєструються операторами КБУ «Контактний центр міста 

Києва» та передаються на виконання через окрему автоматизовану систему 

цієї установи. 

 За звітний період до Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації через відділ роботи із зверненнями громадян надійшло  53613 

звернень, з яких  3130 надійшло поштою, 1200 подано на особистому прийомі 

та 49283 отримано від КБУ «Контактний центр міста Києва» (телефонні 

дзвінки та звернення, зареєстрованих на сайті установи). 

Усього, з урахуванням колективних звернень (746), до Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації у 2016 році звернулося більше 

ста тисяч громадян. 

У 4330 зверненнях громадян, які були зареєстровані в ІТС ЄІПК, 

порушено 4612 питань. 

За кількістю перше місце посідали звернення з питань житлово-

комунального господарства. У співвідношенні до загальної кількості питань, 

порушених у зверненнях, частка питань житлово-комунального господарства 

становила 55,6 %; соціального захисту – 13,5 %; житлової політики − 8,5 %; 

забезпечення законності та правопорядку – 4,0 %;  освіти – 1,8 %; сім’ї, дітей, 

молоді, фізичної культури та спорту – 1,5 %; охорони здоров’я – 1,3 %; 

транспорту і зв'язку – 1,1 %; аграрної політики та земельних відносин – 

1,0; праці і заробітної плати − 0,3 %; інші − 11,4 %. 

Серед звернень житлово-комунального напрямку найчастіше 

порушувались питання благоустрою − 428, оплати квартир та комунальних 

послуг – 314, поточного та капітального ремонту будинків − 268, 

незадовільного опалення та теплопостачання  − 251, роботи ЖЕДів – 173, 

встановлення лічильників − 166,  діяльності ЖБК та ОСББ − 129,  

водопостачання – 122, ремонту дахів − 120, ремонту сантехнічного обладнання 

та комунікацій – 98, роботи ліфтів – 76, ремонту та будівництва доріг – 35, 

облаштування дитячих майданчиків − 31. 



 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 «Євро-

Реконструкція», 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, перерахунку за надані послуги 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 витрат 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, ураховуючи звернення 

громадян, надаються пропозиції відповідним департаментам Київської міської 

державної адміністрації щодо включення конкретних об’єктів до міських 

цільових програм, зокрема щодо по заміни ліфтів, капітального ремонту 

покрівель, сходових клітин, встановлення будинкових приладів обліку тепла, 

облаштування дитячих майданчиків тощо. 

 Крім того, щодня проводяться роботи з утримання в належному стані 

житлових будинків, прибудинкових територій: здійснюється поточний ремонт 

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

асфальтове покриття тощо. 

 Друге місце за кількістю звернень належить зверненням  з питань 

соціального захисту. За звітний період 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 – 363, 

інвалідів, учасників війни та бойових дій – 314, інвалідів І, ІІ, ІІІ груп − 182, 

членів багатодітних сімей, одиноких матерів – 68, ветеранів праці, «дітей 

війни»» − 186, пенсіонерів − 269, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

− 38. 

Питання, які найбільше турбують громадян пільгових категорій, 

стосуються, передусім, призначення чи переоформлення субсидій, оплати 

квартир та комунальних послуг, надання матеріальної допомоги, поліпшення 

житлових умов, встановлення лічильників обліку води та тепла. 

Слід зазначити, що більшість громадян для вирішення питань 

соціального напрямку звертаються безпосередньо до районного управління 

праці та соціального захисту населення або ж до однієї із 8 філій управління, 

які функціонують на території району.  



На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 

"Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування" у приміщенні управління праці та соціального 

захисту населення проводить прийоми та надає консультації громадянам, в 

частині реалізації права людини на правову допомогу, представник Центру 

правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах. У 

разі необхідності малозахищеним громадянам управлінням надається 

направлення для отримання безоплатної правової допомоги.  

Третє місце за кількістю посідають звернення з питань житлової 

політики. Серед них найчастіше порушувались питання стосовно поліпшення 

житлових умов черговикам квартирного обліку, надання службового житла, 

зміни категорії обліку, зміни договору найму житлових приміщень. Слід 

зазначити, що подання документів для зарахування на квартирний облік, 

внесення відповідних змін у справи квартирного обліку, надання довідок про 

перебування на квартирному обліку, виключення квартир із складу службових 

здійснювалося через Центр (відділ) надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації. 

Крім письмових та усних (викладених на особистому прийомі) звернень, 

відділ роботи із зверненнями громадян опрацьовує також заяви, скарги та 

пропозиції громадян, які зареєстровані в телефонному режимі операторами 

комунальної бюджетної установи «Контактний центр м. Києва» та направлені 

в район для відповідного реагування. 

Серед 49283 звернень, що надійшли  від комунальної бюджетної 

установи «Контактний центр м. Києва»,  також основними питаннями були 

питання  житлово-комунального господарства – 28652, зокрема: 

№ 

з/п 
Питання 

Кількість 

звернень 

1 Відсутність освітлення у під’їзді за відсутності/несправності лампочок 2827 

2 Відсутність гарячого водопостачання  2579 

3 Не працює пасажирський ліфт 2503 

4 Відсутність опалення  2258 

5 Розрахунки, нарахування та перерахунок субсидій  2043 

6 Відсутність опалення по стояку 1795 

7 Укладання та ремонт асфальтного покриття 1334 

8 Утримання підвалів, колясочних технічних поверхів 1272 

9 Ремонт дахів 1255 

10 Прибирання приміщень  1118 

11 Прибирання та санітарний стан територій 1088 

12 Відсутнє ХВП 1085 

13 Незадовільна температура гарячого водопостачання 1079 

14 Незадовільна температура опалення  991 



15 
Технічне обслуговування систем тепло-, водопостачання та 

водовідведення і зливів 
921 

16 Прибирання снігу на прибудинковій території, вулицях та тротуарах 784 

17 Відсутнє електропостачання 724 

18 Вологе прибирання приміщень 635 

19 Ремонт під'їзду 618 

20 Не працює вантажний ліфт 583 

21 Інші технічні недоліки стану ліфту 534 

22 Проведення дезінсекції 477 

23 Перевірка дозвільної документації, демонтаж кіосків, ларків 449 

24 Порив труб у підвальному приміщенні 410 

25 Видалення аварійних, пошкоджених хворобами дерев  302 

26 Вирізування (кронування) гілля дерев  302 

27 Скління та ремонт вікон на сходових клітинах; 300 

28 Незадовільний вивіз сміття з контейнерів та урн для сміття 291 

29 
Прибирання льодяного покрову на прибудинковій території, вулицях 

та тротуарах 
290 

30 Ремонт і обслуговування сміттєпроводів та сміттєзбірників  278 

31 Порив труб у квартирі чи будинку 270 

32 Цілодобова робота системи освітлення в під’їзді 267 

33 Незадовільна робота рушникосушарок від гарячого водопостачання  247 

34 Відсутність гарячого водопостачання по стояку 235 

 У Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

здійснюється постійний контроль за дотриманням вимог чинного 

законодавства щодо звернень громадян.  

На засіданні Колегії Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації 23 лютого 2016 р. заслухано питання «Про стан виконання в 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації документів 

органів влади вищого рівня, службової документації, звернень громадян та 

звернень, що надійшли на розгляд до комунальної бюджетної установи 

«Контактний центр м. Києва» у 2015 році. 

Відповідно до вимог Указу та відповідно до затвердженого графіку 

керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та комунальних 

підприємств району звітують перед головою райдержадміністрації про стан 

роботи із зверненнями громадян. У 2016 році  заслухано керівників  відділу з 

питань майна комунальної власності, управління праці та соціального захисту 

населення, управління освіти, управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, відділу 

торгівлі та споживчого ринку, комунального підприємства по утриманню 

зелених насаджень, комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Дніпровського району міста Києва», управління охорони здоров’я, управління 



житлово-комунального господарства, відділу з питань благоустрою та 

контролю за охороною природного середовища, відділу обліку та розподілу 

житлової площі.  

Відбулося 9 засідань районної постійно діючої комісії з питань розгляду 

звернень громадян, на яких розглянуто 11 питань. За результатами розгляду 

надавались протокольні доручення відповідним структурним підрозділам 

райдержадміністрації та підпорядкованим комунальним підприємствам. 

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, протягом року працівниками зазначеного відділу проведено 12 

перевірок організації роботи із зверненнями громадян в структурних 

підрозділах райдержадміністрації та підпорядкованих комунальних 

підприємствах. Зокрема, перевірено: відділ торгівлі та споживчого ринку, 

відділ з питань оренди та майна комунальної власності, управління праці та 

соціального захисту населення, управлінні освіти, управлінні культури, 

туризму та охорони культурної спадщини, відділ у справах сім’ї, молоді та 

спорту, архівний відділ, комунальне підприємство по утриманню зелених 

насаджень, комунальне  підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління 

по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Дніпровського району міста Києва», управління охорони здоров’я, управління 

житлово-комунального господарства, відділ з питань благоустрою та 

контролю за охороною природного середовища. Інформаційні довідки про 

результати перевірок надані голові райдержадміністрації. 

З метою перевірки стану виконання доручень, наданих керівництвом 

Київської міської державної адміністрації на звернення громадян, 

працівниками відділу роботи із зверненнями громадян райдержадміністрації 

спільно з працівниками управління з питань звернень громадян апарату 

Київської міської державної адміністрації проведено 12 виїзних днів 

контролю. 

 Питання стану виконавської дисципліни щодо розгляду звернень 

громадян щопонеділка заслуховується на оперативних нарадах у голови 

райдержадміністрації.  

 

  

  

  

 


