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Звіт 

про організацію роботи із зверненнями громадян  

за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 

 

Протягом року  до Деснянської  РДА надійшло 4057 звернень від  11919 

громадян.  

Електронних звернень - 406 (безпосередньо до Деснянської РДА- 197). За 

аналогічний  період  у 2018 році  надійшла  більша  кількість звернень  - 4522  

від  14058 громадян (електронних звернень-234). 

 

 
 

 

Відділом з питань звернень громадян Деснянської РДА протягом року 

було зареєстровано: 

-письмових – 2082 звернення  

-усних –1975 звернень  

-колективних – 431 звернення. 

У 2019 році кількість колективних звернень у порівнянні з аналогічним 

періодом 2018 року є меншою на 2,4%.  

Здебільшого у колективних зверненнях порушувались питання:  
- ремонту будинків,  
- утеплення фасадів, 
- заміни вікон,   
- відновлення роботи ліфтів,  
- питання благоустрою,  
- питання будинкових лічильників ЦО,  
- питання утримання та ремонту дитячих майданчиків.  
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Громадяни звертались передусім із заявами щодо вирішення конкретних 

життєвих питань 3904 (96%), скаргами 150  (3,7%), пропозиціями та 

зауваженнями  3 

В результаті їх розгляду було вирішено позитивно – 210 звернень,  дано 

роз'яснення – 3717 звернень, відмовлено у задоволенні – 0, повторні звернення 

відсутні. 

Зареєстровано 11 подяк. 

      

Серед питань, які найчастіше порушували у своїх скаргах громадяни, 

найбільшу кількість складають питання житлово-комунальної сфери: 

несправність ліфтів, питання благоустрою прибудинкових територій, 

капітального та поточного ремонтів, водопостачання, діяльності 

ЖЕД,ОСББ,ЖБК, нарахування сплати за комунальні послуги, а також питання  

щодо незадовільних  житлових умов.  

За звітний період із загальної кількості звернень, безпосередньо від 

громадян надійшло 1932 звернення. Для розгляду питань, які належать до 

компетенції Деснянської РДА (в розрізі кореспондентів) за звітний період 

передані звернення: від  Київської  міської  державної  адміністрації – 1170, 

органів  прокуратури – 2, народних депутатів  - 25, через органи державної 

влади - 920. 

З урахуванням колективних звернень, мешканці району в своїх 

зверненнях порушили 5117  питань  до Деснянської РДА, за аналогічний період 

2018 року  було порушено 5804 питань. 

 
№ 

п/п 
Порушено питань 

2018  

 

2019 

Кількість 

питань 

% Кількість  

питань 

% 

1 Комунального господарства   2858 49% 2272 44,45 % 

2 Соціального захисту   395 7% 449 8,8 % 

3 Житлової політики   440 8% 542 11% 

4 Дотримання законності 246 4% 131 2,5% 

5 Транспорту і зв'язку 109 1,8% 107 2 % 

6 Аграрної  політики та земельних 

відносин 

95 1,6% 76 1,5% 

7 Питання освіти та інтелектуальної 

власності 

125 2,1% 98 1,9% 

8 Питання охорони здоров'я 105 1,8% 82 1,6% 

9 Екологія 23 0,39% 18 0,4% 

10 Праці і заробітної плати 179 3% 30 0,5% 
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Сталими по найбільшої  кількості залишаються звернення з питань 

комунального господарства 49%. (це питання: незадовільної роботи ліфтів, 

оплата квартир та комунальних послуг, питання благоустрою, ремонтів 

будинків, ремонту дахів, питання діяльності ЖБК,ОСББ, відновлення 

асфальтування  тощо).  

У 2019 році залишаються актуальними питання соціального захисту 8,8% 

(надання матеріальної допомоги, опіка, соціальне  забезпечення), збільшилась 

кількість питань житлової політики (на 3%).  

 

За звітний період отримано 439 звернення  від громадян пільгових  

категорій, частка яких становить 10,8 %  від загальної кількості звернень 4057. 

У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року кількість звернень 

громадян пільгових категорій була більшою та  становила  14,4 %  (652 

звернень) від загальної кількості. 

Для реалізації громадянами конституційного права на звернення, та 

відповідно до затвердженого графіка прийому громадян, керівництвом  

Деснянської  райдержадміністрації було проведено 307  особистих прийоми, 78 

телефонних «гарячих» ліній  та  70 виїзних  прийоми. 

За період з 01.01.2019 по 31.12.2019 в.о. головою Деснянської 

райдержадміністрації проведено: 26 особистих прийоми  громадян, під час яких 

прийнято 160  громадян; 25  виїзних прийомів, під час яких прийнято 59 

громадян  та 33  прямих («гарячих») телефонних  ліній, під час яких звернулось 

39 громадян. 

Графік проведення особистих, виїзних прийомів громадян та прямих 

(«гарячих») телефонних ліній керівництвом Деснянської райдержадміністрації 

розміщено на офіційному веб-сайті Деснянської райдержадміністрації. 

 21 травня 2019  та 05 листопада 2019  керівництво  Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації взяли участь у спеціальному проекті  

"ПРЯМИЙ ЗВ'ЯЗОК З КИЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ ВЛАДОЮ".  Під час ефіру мешканці 

мали змогу задати актуальні питання життєдіяльності району. 

Згідно з затвердженим графіком перевірок та звітувань щодо організації 

роботи із зверненнями громадян, структурними підрозділами Деснянської 

райдержадміністрації та комунальними підприємствами, установами, 

організаціями, віднесеними до сфери управління адміністрації, у 2019 році було 

проведено перевірки в 14 структурних підрозділах Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації: 

-Управління житлово-комунального господарства Деснянської районної в місті  

Києві державної адміністрації; 
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-Управління освіти Деснянської районної в місті  Києві державної 

адміністрації; 

-Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної в 

місті  Києві державної адміністрації; 

-Центр у справах сім'ї та жінок Деснянського району міста Києва; 

-Комунальне підприємство ,,Ватутінськінвестбуд” Деснянського району 

міста Києва; 

-Комунальне підприємство ,,Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду”Деснянського району міста Києва; 

-Деснянський районний у м. Києві Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді; 

-Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського 

району міста Києва; 

-Управління у справах  молоді та спорту Деснянської районної в місті  Києві 

державної адміністрації; 

-Комунальне підприємство ,,Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та 

утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району 

м. Києва”; 

-Управління (Центр) надання адміністративних послуг Деснянської районної в 

місті  Києві державної адміністрації; 

-Управління культури,туризму та охорони культурної спадщини Деснянської 

районної в місті  Києві державної адміністрації; 

-Управління будівництва,архітектури та землекористування Деснянської 

районної в місті  Києві державної адміністрації; 

-Служба у справах дітей та сім'ї Деснянської районної в місті  Києві державної 

адміністрації. 

 

Щомісяця, працівниками відділу з питань звернень громадян Деснянської 

адміністрації проводяться виїзні дні контролю по виконанню доручень 

керівництва. Під час проведення таких днів контролю, залучаються мешканці. 

За звітний період, працівниками відділу з питань звернень громадян було 

проведено 12 виїзних днів контролю, під час яких було перевірено виконання 

доручень, наданих структурним підрозділам, підприємствам, установам, 

організаціям, які віднесені до сфери  управління адміністрації.  

Відповідно до графіка, у звітному періоді було проведено 11 засідань 

постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при Деснянській 

райдержадміністрації. 

Також, спільно з представниками відділу контролю Управління з питань 

звернень громадян  виконавчого органу  Київської міської ради (Київської 
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міської державної адміністрації)  в звітному періоді було  проведено 16 виїзних  

днів  контролю, під час яких здійснювалась перевірка стану виконання 

доручень Київського міського голови. 

Відділом з питань звернень громадян щоквартально складаються та 

затверджуються плани роботи відділу, згідно яких ведеться  чітка робота щодо  

реєстрації, попереднього розгляду звернень,  контроль за розглядом звернень 

громадян, який включає в себе усні та письмові нагадування, повідомлення, 

інформації щодо порушень виконавчої дисципліни. 

22.05.2019 та 04.06.2019 відділом з питань звернень громадян Деснянської 

РДА були  проведені навчальні семінари для представників структурних 

підрозділів, які відповідають за роботу із зверненнями  громадян. Під час 

семінару присутні були ознайомлені із нормативно-правовою базою, були 

надані практичні рекомендації щодо роботи із зверненнями громадян,  

пам'ятки. 

Питання виконавської  дисципліни постійно розглядаються  на апаратних 

нарадах у  керівництва  Деснянської  РДА, під час яких формується протокол 

доручень (напрацьовано протоколи доручень від 19.02.2019, 27.05.2019, 

10.06.2019, 08.07.2019, 05.08.2019, 16.10.2019, 28.10.2019,  30.10.2019).  

Робота із зверненнями громадян в Деснянській районній в місті Києві 

державній адміністрації є одним із пріоритетних напрямків її діяльності. На 

вирішення нагальних проблем району, додержання прав та законних інтересів 

громадян спрямована увага керівництва. 
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ДАНІ 

про звернення громадян, що надійшли до _Деснянської__районної в місті Києві державної адміністрації  

за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком  

 
№ 

з/п 
Районна в м. 

Києві 

державна 

адміністрація 

Кількість усіх 

звернень 
Кількість 

звернень, що 

надійшли 

поштою 

(п.1.1., 1.1-1,1.3-

1.6) * 

Кількість 

звернень на 

особистому 

прийомі 

(п.1.2) 

Результати розгляду звернень: Кількість 

громадян, які 

звернулися 
вирішено 

позитивно 

п. 9.1 

відмовлено 

у задоволенні 

п. 9.2 

дано 

роз’яснення 

п. 9.3 

інше 

п. 9.4 – 9.6 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  

1. Деснянська 4522 4057 2136 2082 2386 1975 860 210 0 0 3479 3717 183 130 14058 11919 

                  

 

 

* указані пункти Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 858 від 24 вересня 2008 року  

 
№ з/п Кількість звернень, з них: 

 повторних 

(п.2.2) 

колективних 

(п.5.2) 

від учасників 

війни та осіб з 

інвалідністю 

внаслідок війни, 

учасників 

бойових дій (п. 

7.1, 7.3, 7.4, 7.5) 

 

від осіб з 

інвалідністю 

І,ІІ,ІІІ групи 

 

(п.7.7, 7.8, 7.9) 

від ветеранів  

праці 

(п.7.6) 

від  

дітей війни 

(п.7.2) 

від членів 

багатодітних 

сімей, одиноких 

матерів, матерів-

героїнь 

(п.7.11 ,7.12, 

7.13) 

від учасників 

ліквідації 

наслідків аварії 

на ЧАЕС 

та осіб, що 

потерпіли від 

Чорнобильської 

катастрофи 

(п.7.14, 7.15) 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  

1. 0 0 576 431 80 101 209 149 54 38 69 15 158 96 82 40 
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Додаток 1 РДА  

(продовження) 

 
№  

з/п 
Кількість 

питань, 

порушених у 

зверненнях 

громадян 

у тому числі питання: 

аграрної 

політики і 

земельних 

відносин  

транспорту і 

зв’язку 

фінансової, 

податкової, 

митної 

політики 

соціального 

захисту 

праці і 

заробітної 

плати, 

охорони 

праці, 

промислової 

безпеки 

охорони  

здоров’я 

комунального 

господарства 

житлової 

політики 

екології та 

природних 

ресурсів 

забезпечення 

дотримання 

законності та 

охорони 

правопорядку, 

запобігання 

дискримінації  

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

36.  37.  38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.  

1. 5804 5117 95 76 109 107 8 2 395 449 179 30 105 82 2858 2272 440 542 23 18 253 131 

                       

 

 
№ 

з/п 
у тому числі питання: Штатна 

чисельність 

структурного 

підрозділу 

роботи  зі 

зверненнями 

громадян 

сімейної та 

гендерної 

політики, 

захисту прав 

дітей 

освіти, 

наукової, 

науково-

технічної, 

інноваційної 

діяльності та 

інтелектуальної 

власності 

діяльності 

об’єднань 

громадян, 

релігії та 

міжконфесійних 

відносин 

діяльності 

центральних 

органів 

виконавчої 

влади 

діяльності 

місцевих 

органів 

виконавчої 

влади 

діяльності 

органів 

місцевого  

самоврядування 

державного 

будівництва, 

адміністративно-

територіального 

устрою 

інші 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

59.  60.  61.  62.  63.  64.  65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72.  73.  74.  75.  76.  77.  

1. 51 68 125 98 3 1 0 0 79 104 50 25 24 21 1007 1091 7 7 

                   

 

 

 


