
Про підсумки роботи із зверненнями громадян за І квартал 2018 року 

 

  За звітний період до Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації через відділ роботи із зверненнями громадян надійшло  13795 

звернень, з яких  1073 звернень було зареєстровано в  інформаційно-

телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної 

громади міста Києва» (ІТС ЄІПК),  та 12722 отримано від КБУ «Контактний 

центр міста Києва» (телефонні дзвінки та звернення, зареєстровані на сайті 

установи). Із 1073 звернень, зареєстрованих в ІТС ЄІПК, 79,5% становлять 

письмові звернення та 20,5%  - усні, викладені на особистому прийомі.  

Безпосередньо від громадян одержано 309 звернень, 16 з яких -  

електронною поштою. Ще 660 звернень надійшло з Київської міської державної 

адміністрації, 3  - з Верховної Ради України,  1 - з Адміністрації Президента 

України,  33 -  від народних депутатів України, 25  - від депутатів Київради, 10  

- з органів прокуратури, 32  - з інших державних установ, підприємств та 

організацій. 

Серед загальної кількості звернень 144  - колективні, кількість яких в 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшалась на 14,3% (168). 

За звітний період керівництвом райдержадміністрації проведено 

23 прийоми громадян - 16 особистих та 7 виїзних, з них головою райдерж-

адміністрації 15 прийомів  - 10 особистих та 5 виїзних.  

На  прийомах керівниками райдержадміністрації було прийнято 89 осіб, з 

них головою райдержадміністрації - 72, в тому числі 22 особи - на виїзних 

особистих прийомах.  На прямі «гарячі» телефонні лінії, які проводились 

відповідно до графіку,  до голови райдержадміністрації  звернулося 3 громадян. 

В  1073 зверненнях громадян,  що надійшли  за звітний період, було 

порушено  1880  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  - 55%; будівництва -12%; екології та природних ресурсів  - 6,2%; 

житлової політики  - 5,6%;  соціального захисту  - 2,8%; забезпечення 

законності та правопорядку - 2,7%; діяльності місцевих органів виконавчої 

влади  та органів місцевого самоврядування - 1,7%, охорони здоров’я - 1,5%; 

торгівлі та споживчого ринку - 1%; сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та 

спорту - 0,9%; аграрної політики та земельних відносин  - 0,9%; транспорту і 

зв'язку  - 0,8%;  освіти  - 0,7%;  праці і заробітної плати - 0,3%; інші - 7,9%.  

 Серед звернень житлово-комунального напрямку найчастіше 

порушувались  питання  благоустрою - 184, електропостачання - 105,  

поточного та капітального ремонту будинків - 90, оплати квартир та 

комунальних послуг - 80,  роботи ЖЕДів - 60, незадовільного опалення та 

теплопостачання - 56, ремонту дахів - 34, роботи ліфтів - 21. 

 Питання благоустрою прибудинкових територій,  незадовільного  

технічного  стану   будинків і сьогодні залишаються найбільш проблемними в 

районі, оскільки їх вирішення 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, зокрема, враховуючи звернення громадян, надаються 

пропозиції відповідним департаментам Київської міської державної 

адміністрації щодо включення конкретних об’єктів до міських цільових 

програм. 

 Крім того, щодня 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.   
Друге місце за кількістю належить зверненням з питань не державного 

будівництва - 12% від загальної кількості питань, порушених у зверненнях. 

Зокрема, з початку року до райдержадміністрації надійшло 185 звернень 

щодо правомірності будівництва ТОВ "АІ ВІ ТІ ІНВЕСТМЕНТС" офісно-

торгівельного комплексу з вбудованим закладом громадського харчування на 

вулиці Миколайчука, 16. Громадяни висловлювали незгоду із запланованим 

будівництвом, знищенням зеленої зони, яка є зоною рекреаційного 

призначення, можливими змінами в екологічній системі. 

Третє місце за кількістю належить зверненням з питань екології та 

природніх ресурсів (6,2%), які тісно пов’язані з питаннями  будівництва, що 

проводиться або планується проводитись  на території вже існуючої забудови 

або зелених зон, а також з  погіршенням умов проживання мешканців в 

будинках, розташованих поруч з промисловими підприємствами. 

Четверте місце належить зверненням з питань житлової політики – 5,6% 

від загальної кількості питань, порушених у зверненнях. 

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.  

У минулому році на квартирний облік прийнято 30 сімей. Загальна 

кількість сімей, які потребують поліпшення житлових умов, станом на 

02.04.2017 року становить 12484 сім’ї, що є найбільшим показником серед усіх 

районів міста Києва. 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.  

 У І кварталі поточного року   до відділу  роботи із зверненнями громадян, 

особисто та через інші органи влади  і організації,  звернулося  більше двохсот 

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 - 13;   інвалідів І, ІІ, ІІІ груп - 39; 

ветеранів праці - 23;  членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів- 



героїнь - 19; дітей війни -10; учасників - антитерористичної операції – 4; 

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС - 4, пенсіонерів - 117 та ін. 

 Питання, які найбільше турбують громадян цих пільгових категорій, 

стосуються, в першу чергу, правомірності нарахувань та здійснення 

перерахунків за житлово-комунальні послуги, ремонту та утримання будинків, 

призначення соціальних допомог, поліпшення житлових умов.  

Крім 1073 письмових звернень та звернень, викладених на особистому 

прийомі до відділу  роботи із зверненнями громадян у І кварталі 2018 року 

надійшло  ще 12722 звернення від комунальної бюджетної установи 

«Контактний центр м. Києва», в яких теж основними були питання житлово-

комунального господарства (5773), зокрема : 

 

№ 

З/П 
Питання 

Кількість 

звернень 

1.  Не працює пасажирський ліфт 1770 

2.  Відсутність освітлення у під’їзді за відсутності/несправності лампочок 817 

3.  Не працює вантажний ліфт 453 

4.  Прибирання приміщень  448 

5.  Прибирання снігу на прибудинковій території, вулицях та тротуарах 437 

6.  Відсутність ГВП 437 

7.  Ремонт дахів 335 

8.  Ремонт під'їзду 332 

9.  Утримання підвалів, колясочних технічних поверхів 303 

10.  Відсутність опалення  299 

11.  Чищення снігу та льодяного покрову на автомобільних дорогах міста  264 

12.  Відсутність опалення по стояку 238 

13.  Вологе прибирання приміщень 213 

14.  Укладання та ремонт асфальтного покриття 203 

15.  Відсутнє електропостачання 201 

16.  Інші технічні недоліки стану ліфту 189 

17.  Відсутнє ХВП 185 

18.  
Технічне обслуговування систем тепло-, водопостачання та 

водовідведення і зливів 

181 

19.  Прибирання та санітарний стан територій 150 

20.  Незадовільна температура ГВП 134 

21.  Ремонт та заміна електроприладів  107 

 



 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 13 лютого 2018 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 2017 році». 

Відповідно до затвердженого графіку керівники структурних підрозділів 

звітують перед головою райдержадміністрації про стан роботи із зверненнями 

громадян. У січні-березні поточного року про роботу підпорядкованих 

структурних підрозділів прозвітували керівники відділу з питань благоустрою 

та контролю за охороною природного середовища,  комунального підприємства 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району   

м. Києва»,  відділу торгівлі та споживчого ринку райдержадміністрації.  

В І кварталі 2018 року відбулося 3 засідання  районної постійно діючої 

комісії з питань розгляду звернень громадян. 

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. 

Згідно  із затвердженим графіком, відділом роботи із зверненнями 

громадян проводяться перевірки організації роботи із зверненнями громадян в 

структурних підрозділах райдержадміністрації та підпорядкованих 

комунальних підприємствах. Інформація про результати перевірок надається 

голові райдержадміністрації.  Так, у січні - березні проведено 3 перевірки, а 

саме: у комунальному підприємстві «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва», відділі торгівлі та 

споживчого ринку, управлінні 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. 

 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.  
  

   


