
Про підсумки роботи із зверненнями громадян у Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації у 2017 році 

   

 За звітний період до Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації через відділ роботи із зверненнями громадян надійшло  61065 

звернень, з яких  5208 було зареєстровано в  інформаційно-телекомунікаційній 

системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» 

(ІТС ЄІПК) та 55857 − отримано від КБУ «Контактний центр міста Києва» 

(телефонні дзвінки та звернення, зареєстровані на сайті установи). 

Із 5208 звернень, зареєстрованих в ІТС ЄІПК, 65,5% становлять письмові 

звернення та 34,5% − усні, викладені на особистих та виїзних прийомах.  

Безпосередньо від громадян одержано 2356 звернень. Ще 2 звернення 

надійшло з Адміністрації Президента України, 12 − з Верховної Ради України,  

71 − від народних депутатів України, 194 – від депутатів Київради, 2352 − з 

Київської міської державної адміністрації, 19 − з органів прокуратури,                      

202 − з інших державних установ, підприємств та організацій. 

 Серед загальної кількості звернень − 814 колективних, що на 16% більше  

в порівняні з 2016 роком. 

Керівниками райдержадміністрації  проведено 80 особистих та виїзних 

прийомів громадян,  на яких  прийнято 347 осіб, з них головою 

райдержадміністрації − 307, в тому числі 114 осіб − на виїзних особистих 

прийомах. Головою райдержадміністрації проведено 10 прямих («гарячих») 

телефонних ліній, на яких до  голови райдержадміністрації  звернулося 19 

громадян. 

У 5208 зверненнях громадян,  що надійшли  за звітний період, було 

порушено 5856  питань. 

За кількісним критерієм перше місце посідають звернення з питань 

житлово-комунального господарства. У співвідношенні до загальної кількості 

питань, порушених у зверненнях, частка питань житлово-комунального 

господарства становила – 55,8%; забезпечення законності та правопорядку – 

18,0%; житлової політики − 7,2%;  соціального захисту − 4,0%; сім’ї, дітей, 

молоді, фізичної культури та спорту – 1,8%;  освіти − 1,7%; екології та 

природних ресурсів – 1,5%; торгівлі − 1,5%;  транспорту і зв'язку – 1,3%; 

охорони здоров’я – 1,3%;  аграрної політики та земельних відносин − 1,2%; 

діяльності місцевих органів виконавчої влади – 0,7%; праці і заробітної плати 

− 0,3%; інші – 3,7%.  

 Серед звернень житлово-комунального напрямку найчастіше 

порушувались  питання благоустрою – 529, поточного та капітального 

ремонту будинків − 447,   оплати квартир та комунальних послуг – 373, роботи 

ЖЕДів − 206,  незадовільного опалення та теплопостачання − 203, ремонту 

дахів – 179, роботи ліфтів – 138, незадовільного водопостачання – 131, 

будівництва та ремонту доріг – 101. 

 Найбільш проблемними в районі є питання благоустрою прибудинкових 

територій, оскільки їх вирішення потребує  значних фінансових витрат та 



досить тривалого часу, як і питання незадовільного  технічного  стану   

будинків, дахів, ліфтів. При цьому Дніпровська районна в місті Києві 

державна адміністрація вживає відповідних заходів для вирішення порушених 

у зверненнях питань, зокрема, враховуючи побажання громадян, надаються 

пропозиції відповідним департаментам Київської міської державної 

адміністрації щодо включення конкретних об’єктів до міських цільових 

програм, приміром щодо заміни ліфтів, капітального ремонту покрівель, 

сходових клітин,  облаштування дитячих майданчиків тощо. Також щоденно 

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.  

 У 2017 році збільшилась кількість звернень з питання забезпечення 

дотримання законності та правопорядку, прав та свобод громадян (друге місце 

за кількістю звернень). Такий ріст був зумовлений надходженням значної 

кількості звернень щодо надання інформації про кількість осіб, 

зареєстрованих за тією чи іншою адресою. Оскільки при наданні послуг 

громадянам державними установами, підприємствами -  надавачами 

комунальних послуг (ПАТ «АК «Київводоканал», ПАТ «Київенерго», ПАТ 

«Київгаз»), вимагалася довідка про склад сім’ї та зареєстрованих осіб, яка 

виключена з переліку документів постановою Кабінету Міністрів України від 

23.11.2016 № 861 (додаток 2 до постанови Ради Міністрів УРСР і 

Укрпрофради  від 11.12.1984 № 470) громадяни масово зверталися до 

райдержадміністрації з метою отримання такої інформації, реалізуючи своє 

право на звернення.  

Третє місце належить зверненням з питань житлової політики. Серед них 

найчастіше порушувались питання щодо прискорення отримання житлової 

площі, поліпшення житлових умов черговикам квартирного обліку,  надання 

службового житла  працівникам комунального господарства. Такі звернення в 

основному потребували роз’яснень положень чинного житлового 

законодавства. Слід зазначити, що для забезпечення житлом мешканців 

Дніпровського району, які відповідно до чинного житлового законодавства 

потребують поліпшення житлових умов та  перебувають на квартирному 

обліку, адміністрація району використовує  житлову площу, яку передає 

району Департамент будівництва та житлового забезпечення Київської міської 

державної адміністрації, що становить надто малий відсоток від реальної 

потреби.  

 Четверте місце за кількістю займають звернення  з питань соціального 

захисту.  

 У 2017 році  до відділу  роботи із зверненнями громадян, особисто та 

через інші органи влади  і організації,  звернулося  більше тисячі громадян 

пільгових категорій та осіб,  які потребують соціального захисту й підтримки 

(за даними, наведеними у зверненнях). Серед них: учасників та інвалідів війни, 

учасників бойових дій – 127;   інвалідів І, ІІ, ІІІ груп – 224; ветеранів праці – 

104;  членів багатодітних сімей, одиноких матерів − 82; учасників 



антитерористичної операції – 43; учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи, –33; ветеранів праці – 

104; дітей війни – 64; пенсіонерів – 300 та ін. 

 Питання, які найбільше турбують громадян цих пільгових категорій, 

стосуються, передусім, призначення чи перерахунку житлових субсидій, 

правомірності нарахувань та здійснення перерахунків за житлово-комунальні 

послуги,  призначення соціальних допомог, поліпшення житлових умов.  

Крім 5208 письмових звернень та звернень, викладених на особистому 

прийомі, до відділу  роботи із зверненнями громадян у 2017 році надійшло ще 

55857 звернень від комунальної бюджетної установи «Контактний центр 

м. Києва», в яких також превалювали питання житлово-комунального                            

господарства (39856), зокрема: 

 
№ 

З/П Питання 
Кількість 

звернень 

1.  Не працює пасажирський ліфт 4308 

2.  Відсутність освітлення у під’їзді за 

відсутності/несправності лампочок 
3078 

3.  Відсутність гарячого водопостачання 1933 

4.  Прибирання приміщень 1922 

5.  Відсутність опалення 1525 

6.  Відсутність опалення по стояку 1501 

7.  Прибирання та санітарний стан територій 1489 

8.  Ремонт під'їзду 1319 

9.  Укладання та ремонт асфальтного покриття 1297 

10.  Утримання підвалів, колясочних технічних поверхів 1215 

11.  Ремонт дахів 1093 

12.  Не працює вантажний ліфт 1006 

13.  Вологе прибирання приміщень 959 

14.  Відсутність холодного водопостачання 887 

15.  Технічне обслуговування систем тепло-, водопостачання та 

водовідведення і зливів 
861 

16.  Відсутність електропостачання 854 

17.  Прибирання снігу на прибудинковій території, вулицях та 

тротуарах 
749 

18.  Незадовільна температура гарячого водопостачання 696 

19.  Незадовільний вивіз сміття з контейнерів та урн для сміття 639 

20.  Інші технічні недоліки стану ліфту 563 



21.  Проведення дезінсекції 514 

22.  Перевірка дозвільної документації, демонтаж кіосків, 

ларьків 
498 

23.  Прибирання дерев, гілок, листя з закріпленої території 471 

24.  Видалення аварійних, пошкоджених хворобами дерев 467 

25.  Вирізування (кронування) гілля дерев 409 

26.  Ремонт та заміна електроприладів 342 

27.  Незадовільна робота рушникосушарок від ГВП 335 

28.  "Проти" підвищення тарифів на утримання будинку та 

прибудинкової території 
331 

29.  Ремонт і обслуговування сміттєпроводів та сміттєзбірників 

в приміщенні 
325 

 

 У Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації  

дотримання вимог чинного законодавства щодо звернень громадян перебуває 

на постійному контролі керівництва адміністрації та відділу роботи із 

зверненнями громадян.  

Зокрема, на засіданні Колегії Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 21 лютого 2017 року заслухано питання «Про стан 

виконання в Дніпровській районній в місті  Києві державній адміністрації 

документів органів влади вищого рівня, службової документації та підсумки 

роботи із зверненнями громадян за 2016 рік».  
З метою підвищення рівня роботи із зверненнями громадян, 

забезпечення належного розгляду звернень у відповідності  до вимог Указу 

Президента України,  06 квітня 2017 року відділом роботи із зверненнями 

громадян проведено семінар-нараду з працівниками відділів та управлінь 

райдержадміністрації, комунальних підприємств району з питань 

удосконалення роботи із зверненнями громадян, зокрема при опрацюванні 

звернень в системі електронного документообігу «Аскод» та програмі КБУ 

«Контактний центр м. Києва», та підвищення рівня виконавської дисципліни 

щодо розгляду звернень громадян. 

07 серпня 2017 року на виконання доручення Київського міського 

голови Кличка В.В. від 28.07.2017 № 5303/2108-2008 на апаратній нараді у 

голови райдержадміністрації, за участю керівників райдержадміністрації, її 

структурних  підрозділів та керівників підпорядкованих комунальних 

підприємств, розглянуто питання про підсумки роботи із зверненнями 

громадян у Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації за 

перше півріччя 2017 року. 

30 жовтня 2017 року відповідно до протоколу наради з начальниками 

(в.о. начальників) відділів роботи із зверненнями громадян районних в місті 

Києві державних адміністрацій, що відбулася в управлінні з питань звернень 

громадян Київської міської державної адміністрації 10.10.2017,                                              



на апаратній нараді у керівника апарату райдержадміністрації, за участю 

керівників відділ та управлінь  райдержадміністрації, комунальних 

підприємств району та осіб, відповідальних  за роботу із зверненнями 

громадян в комунальних підприємствах та структурних підрозділах 

адміністрації, підведено підсумки роботи із зверненнями громадян  за 9 

місяців 2017 року. 

На виконання Указу Президента України   «Про першочергові заходи 

щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» 

від 07 лютого 2008 року  №109/2008 щодо роботи постійно діючих комісій з 

питань розгляду звернень громадян, відділом забезпечено проведення 11 

засідань районної постійно діючої комісії з питань розгляду звернень  

громадян, на яких розглянуто 12 питань. За результатами розгляду питань на 

засіданні районної комісії надавались протокольні доручення відповідним 

структурним підрозділам та комунальним службам. 

Згідно  із затвердженим графіком відділом роботи із зверненнями 

громадян проводились перевірки організації роботи із зверненнями громадян 

в структурних підрозділах райдержадміністрації та підпорядкованих 

комунальних підприємствах. Інформація про результати перевірок надається 

голові райдержадміністрації.  Протягом року проведено 12 перевірок: 

перевірено управління праці та соціального захисту населення, відділ  оренди 

майна комунальної власності, відділ торгівлі та споживчого ринку 

райдержадміністрації, управління освіти, управління культури, туризму та 

культурної спадщини, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,  управлінні 
житлово-комунального господарства, комунальному підприємстві по 

утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва,  

комунальному  підприємстві «Шляхово-експлуатаційне управління по 

ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського 

району міста Києва», управлінні охорони здоров’я, управлінні будівництва 

райдержадміністрації, відділі благоустрою та контролю за охороною 

природного середовища. 

З метою перевірки стану виконання  доручень керівництва  Київської 

міської державної адміністрації щодо розгляду звернень громадян 

працівниками відділу роботи із зверненнями громадян спільно з працівниками 

управління з питань звернень громадян Київської міської державної 

адміністрації проведено12 виїзних днів контролю.  

 Відділом роботи із зверненнями громадян відпрацьована дієва система 

упереджувального контролю: щотижнево керівникам структурних підрозділів 

райдержадміністрації, підпорядкованих комунальних підприємств надаються 

письмові нагадування про закінчення встановлених термінів розгляду 

звернень громадян та щоденно здійснюється поточний контроль за своєчасним 

опрацюванням звернень громадян.  

  

 З повагою 

 Начальник відділу      О. Ревуцька 


