
У січні-березні 2016 року до Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації через відділ роботи із зверненнями громадян 

надійшло                               

1199  письмових та усних звернень громадян, що на  42,1% більше, ніж за 

аналогічний період минулого року (844). Із загальної кількості звернень 

76,2% становлять письмові звернення та 23,8% − усні, викладені на 

особистому прийомі.  

Безпосередньо від громадян одержано 370 звернень. Ще 774  звернення 

надійшло з Київської міської державної адміністрації, 1 - з Адміністрації 

Президента України, 1 − з Верховної Ради України,  2 − від народних 

депутатів України, 9 − з органів прокуратури, 42 − з інших державних 

установ, підприємств та організацій. 

Серед загальної кількості звернень 175 − колективні, кількість яких в 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року  збільшилась майже вдвічі              

( на 90,2%). 

Всього, з урахуванням колективних звернень, до Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації за три місяці поточного року 

звернулося близько семи тисяч громадян.  

За звітний період керівництвом райдержадміністрації проведено 

20 прийомів громадян – 17 особистих та 3 виїзних, з них головою 

райдержадміністрації 8 прийомів – 5 особистих та 3 виїзних.  

На  прийомах керівниками райдержадміністрації було прийнято 94 

особи, з них головою райдержадміністрації − 37, в тому числі 15 осіб − на 

виїзних особистих прийомах. На пряму «гарячу» телефонну лінію до голови 

райдержадміністрації  звернулося 8 громадян. 

В  1199 зверненнях громадян,  що надійшли  за звітний період, було 

порушено  1236  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 − 47,6%; соціального захисту − 25,8%; житлової політики − 7,4%; 

забезпечення законності та правопорядку − 5,6%; діяльності місцевих органів 

виконавчої влади – 2,6%, екології та природних ресурсів – 1,8%; охорони 

здоров’я – 1,2%; сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту – 1,1%;  

освіти − 0,8%;  аграрної політики та земельних відносин − 0,6%; транспорту і 

зв'язку − 0,5%; праці і заробітної плати − 0,4%; інші − 4,6%.  

 Серед звернень житлово-комунального напрямку найчастіше 

порушувались  питання  оплати квартир та комунальних послуг – 94, 

поточного та капітального ремонту будинків − 84, благоустрою − 78, 

незадовільного опалення та теплопостачання − 65, встановлення лічильників 

− 56, роботи ЖРЕО − 56,  ремонту дахів – 27. 

 Питання благоустрою прибудинкових територій,  незадовільного  

технічного  стану   будинків і сьогодні залишаються найбільш проблемними 

в районі, що пов’язано із необхідністю значних фінансових витрат для 

проведення капітального ремонту застарілого житлового фонду, зношеного 



асфальтового покриття  прибудинкових територій та відсутністю належного 

фінансування цільових програм з міського бюджету.  

         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, 

наприклад, комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень  

Дніпровського району м. Києва було висаджено 144 дерева та 180 кущів. 

Влаштовано 0,1385 га та відремонтовано 0,378 га газонів. В зв’язку з 

аварійним та сухостійним станом зелених насаджень видалено 312  дерев, а 

також проведено формувальну та санітарну обрізку 4241 дерев та  видалено 

омелу з крон у 517 дерев.  

Для креативного оформлення Дніпровського району фахівцями цього ж 

підприємства було розроблено концепцію вертикальних конструкцій з 

використанням квіткового оформлення «Сім чудес світу від КП УЗН 

Дніпровського району». Перший арт-об’єкт «Ейфелева вежа» цього проекту 

вже встановлено та відкрито на транспортній розв’язці біля парку 

«Перемога» 23 березня 2016 року. Найближчим часом планується відкриття 

наступного арт-об’єкту «Біг-Бен» на транспортній розв’язці біля метро 

«Лівобережна». 

Комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва» на території житлової 

забудови було видалено 153 аварійних дерев, 92 дерева очищено від омели,  

у 110 дерев проведено санітарну обрізку; відремонтовано 14 дитячих та 3 

спортивні майданчики; відновлено 1420 кв. м території після проведення 

аварійних розриттів на інженерних мережах; вивезено 10 000 куб. м. 

минулорічного листя;  прибрано 24 позабалансові території. 

 Друге місце за кількістю звернень належить зверненням  з питань 

соціального захисту.  

 У І кварталі поточного року   до відділу  роботи із зверненнями 

громадян, особисто та через інші органи влади  і організації,  звернулося  

більше шестисот  громадян пільгових категорій та осіб,  які потребують 

соціального захисту й підтримки (за даними, наведеними у зверненнях). 

Серед них: учасників –антитерористичної операції – 269; інвалідів, учасників 

війни та бойових дій – 195;   інвалідів І, ІІ, ІІІ груп – 44; членів багатодітних 

сімей, одиноких матерів − 12;  ветеранів праці – 31;  «дітей війни»» − 20; 

пенсіонерів – 61; учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС − 7 та інш. 

 Питання, які найбільше турбують громадян цих пільгових категорій, 

стосуються, в першу чергу, встановлення пільг за оплату житлово-

комунальних послуг, призначення соціальних допомог, поліпшення 

житлових умов,  

Третє місце за кількістю посідають звернення з питань житлової 

політики. Серед них найчастіше піднімались питання щодо поліпшення 

житлових умов черговикам квартирного обліку,  надання службового житла  

працівникам комунального господарства. У І кварталі  поточного року 

прийнято на квартирний облік 30 сімей.  



Загальна кількість сімей, які потребують поліпшення житлових умов, 

станом на 01.04.2016 року становить 12 965 сімей, що є найбільшим 

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

службові квартири працівникам установ та організацій району, 1 квартиру з 

фонду поточного звільнення району черговику квартирного обліку. 

Від комунальної бюджетної установи «Контактний центр м. Києва» 

надійшло  12 150 звернень, з них найбільше з питань житлово-комунального 

господарства –  9062, зокрема : 

 

Питання 
Кількість 

звернень 

Незадовільна температура опалення  749 

Відсутність освітлення у під’їзді за відсутності/несправності лампочок 724 

Не працює пасажирський ліфт 622 

Прибирання снігу на прибудинковій території, вулицях та тротуарах 615 

Розрахунки, нарахування та перерахунок субсидій  534 

Відсутність ГВП 481 

Відсутність опалення  373 

Незадовільна температура ГВП 296 

Відсутність опалення по стояку 292 

Прибирання та санітарний стан територій 291 

Прибирання приміщень  287 

Утримання підвалів, колясочних технічних поверхів 272 

Ремонт дахів 253 

Прибирання льодяного покрову на прибудинковій території, вулицях 

та тротуарах 
236 

Укладання та ремонт асфальтного покриття 224 

Відсутнє ХВП 197 

Технічне обслуговування систем тепло-, водопостачання та 

водовідведення і зливов 
190 

Відсутнє електропостачання 171 

Вологе прибирання приміщень 141 

Не працює вантажний ліфт 132 

Ремонт під'їзду 125 

Відсутність насипу (піску, солі) на дорозі, вулиці чи тротуарі 120 

Про розгляд звернень громадян  118 

Чищення снігу та льодяного покрову на автомобільних дорогах міста  109 



Інші технічні недоліки стану ліфту 107 

 

У Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та у 

відділі зокрема здійснюється постійний контроль за дотриманням вимог 

чинного законодавства щодо звернень громадян. 

На засіданні Колегії Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації 23 лютого 2016р. 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». 

Згідно  із затвердженим графіком, відділом роботи із зверненнями 

громадян проводяться перевірки організації роботи із зверненнями громадян 

в структурних підрозділах райдержадміністрації та підпорядкованих 

комунальних підприємствах. Так, у січні − березні  поточного року 

проведено 3 перевірки: перевірено відділ торгівлі та споживчого ринку, 

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

соціального захисту населення райдержадміністрації.  

Працівниками відділу роботи із зверненнями громадян спільно з 

працівниками управління з питань звернень громадян Київської міської 

державної адміністрації проведено 3 виїзні дні контролю за результатами 

розгляду звернень громадян. 

  
 
 


