
Аналітично-статистичний звіт  

про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до  

Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київради (Київської 

міської державної адміністрації) за 9 місяців 2019 року  
 

На виконання вимог Закону України «Про  звернення громадян», 

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» протягом звітного періоду в Департаменті міського 

благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) проводилась відповідна робота по забезпеченню 

реалізації громадянами конституційного права на звернення, 

кваліфікованого та своєчасного розгляду звернень, задоволенню законних 

вимог заявників, поновленню порушених конституційних прав громадян 

та запобіганню у подальшому таких порушень. 
 З 01.01.2019 по 30.09.2019 до Департаменту надійшло 2303 звернення від 

28186 громадян, в яких порушено 3232 питань (2153 звернень за аналогічний 

період 2018 року), що на 150 звернень більше. Із загальної кількості звернень – 373 

колективних (426 – 2018 рік), 726 неодноразових, 72 дублетних,  повторних 

звернень не зареєстровано.   

Серед усієї кількості звернень громадян складають:  

 заяви та клопотання  - 89.9 % (2071)  (9 міс. 2018 - 87.8 % (1890)) 

 скарги    - 9.7 % (221)  (9 міс. 2017 – 9.5 % (205)) 

 пропозиції    - 0.4 % (11)   (9 міс. 2017 – 2.7 % (58)) 
 

Порівняльний аналіз звернень громадян, що надійшли за 9 місяців 2019 року  

з аналогічним періодом 2018 року 

 
Рис. 1 

 

На виконання до Департаменту надійшло: із Київської міської державної 

адміністрації – 1459 звернень, від народних депутатів України – 12,                     

органів прокуратури – 6, з інших органів державної влади – 111, безпосередньо 

від громадян – 715. 

За звітний період до Департаменту надійшло 287 електронних звернень. 



Усі звернення, зазначені вище, взято під особистий контроль виконувача 

обов’язків директора Департаменту. 

Усі звернення громадян були зареєстровані, належним чином 

опрацьовані, за результатами їх розгляду вжито відповідні заходи: 

 вирішено позитивно     – 63  

 надано роз’яснення     – 1847 

 надіслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про 

звернення громадян”     – 29  

 не підлягало розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про 

звернення громадян”     – 178  

 на виконанні (станом на звітну дату) – 186  
    

Таблиця 1  
Кількість звернень громадян, які 

надійшли до Департаменту  

за  9 міс. 2019 року 

Кількість звернень громадян, які 

надійшли до Департаменту   

за  9 міс. 2018 року 

письмових на 

особистому 

прийомі 

разом письмових на 

особистому 

прийомі 

разом 

1748 555 2303 1731 422 2153 

 

За територіальною ознакою за 9 місяців більшість звернень надійшло від 

мешканців Шевченківського району. Найменше  ‒ з Подільського. 
 

Кількість надходження звернень громадян від мешканців районів  

 

 
Рис. 2 

З інших регіонів або не вказано район  - 284.  

 

 



Найгостріші питання, що турбують мешканців столиці 

 
Рис. 3 

 

З 01.01.2019 по 30.09.2019 за порушення Правил благоустрою міста та 

неналежне утримання об’єктів благоустрою міста (засмічення територій) 

працівниками Управління контролю за благоустроєм Департаменту та  

комунального підприємства «Київблагоустрій» внесено 15717 приписів на 

усунення виявлених порушень Правил благоустрою міста Києва та складено 

1767 протоколів за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

 

 надано доручень КП «Київблагоустрій» на демонтаж 408; 

 демонтовано тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності 494 об’єкта; 

 демонтовано інших елементів благоустрою (гаражі, шлагбауми, 

паркувальні пристрої тощо ) – 306;  

 засобів пересувної дрібнороздрібної торгівлі – 125; 

 опрацьовано 42 схеми прив’язки тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності; 

 забезпечено контроль за належним рівнем благоустрою в місцях   

проведення державних та загальноміських заходів; 

 

За цей період робота Департаменту спрямована на виконання вимог 

Законів України, Правил благоустрою міста Києва для контролю за 

дотриманням встановленого порядку утримання і експлуатації об’єктів міської 

інфраструктури, правомірності їхнього розміщення, благоустрою територій, 

нормативного санітарно-технічного стану будівель, споруд, інженерних мереж, 

елементів зовнішнього благоустрою міста, проведення робіт, пов’язаних з 

прокладанням, ремонтом і переобладнанням підземних інженерних 

комунікацій, будівництвом і ремонтом шляхів, а також вжиття відповідних 

заходів щодо усунення  недоліків: 

- видано 1883 та закрито 1873 аварійних контрольних карток; 

- видано 1173 та закрито 801 планова контрольна картка. 

 



З метою забезпечення безпечного співіснування людей та тварин, 

зменшення кількості безпритульних тварин у м. Києві гуманними методами, а 

також зниження соціальної напруги, протягом 9 місяців 2019 року: 

Cтерилізація  безпритульних тварин, в т.ч.: 5 937 

собаки 1 180 

коти 4 757 

Вакцинація проти сказу безпритульних тварин 5 923 

Перетримка після стерилізації безпритульних тварин 1 452 

Вилов безпритульних тварин 959 

Прилаштування безпритульних тварин  під опіку 794 

Збір та утилізація трупів загиблих тварин 202 

Інформаційно-просвітницькі заходи 21 

Розглянутих звернень та скарг, отриманих від фізичних та 

юридичних осіб 
3 189 

Складання актів щодо порушення правил утримання тварин 246 

Облаштування собачих вбиралень 29 

Виявлення тварин, які мають власника та не були  

зареєстровані 
92 

Кількість тварин що мають власника, яких взято на облік, од. 1 020 

Кількість зареєстрованих опікунів 208 

У вересні 2019 року проводились інформаційно-просвітницькі заходи, а саме: 

07.09.2019 та 29.09.2019 – тестування за програмою «Собака компаньйон»,     

07.09.2019 – РусановкаФест, 14.09.2019 – Ярмарка притулків, 21.09.2019 та    

22.09.2019 – ЗооБонусФест.   

 

 Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються 

пільгові категорії громадян та інші громадяни, які потребують соціального захисту 

та підтримки.  Усі зазначені звернення взято на особистий контроль керівництва 

Департаменту. 

З 1 січня по 30 вересня 2019 року Департамент отримав 161 запит від 

представників засобів масової інформації з проханням надати коментар, інтерв’ю, 

взяти участь у теле- або радіопрограмах або надати письмову відповідь з питань 

відповідно до компетенції. 

Продовжується робота по інформуванню населення за допомогою мережі 

Інтернет. Це обумовлено вимогами сучасності, широкого доступу та 

можливістю використання комп’ютерної техніки в різних сферах розвитку 

суспільства. Постійно оновлюються новини на сторінці у Фейсбук та на сайті 

Департаменту для інформування громадян про проведену роботу                                   

в Департаменті.  

Прозорість і відкритість у роботі Департаменту з громадськими інституціями, 

широке інформування громадськості про свою роботу надають можливість 

отримувати зворотній зв’язок від населення у частині пропозицій щодо 

подальшого удосконалення роботи Департаменту. 

 

Відповідальним за роботу зі зверненнями громадян всім структурним 

підрозділам  постійно надаються консультації та рекомендації щодо 

удосконалення роботи з якісного та своєчасного опрацювання звернень та 

дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян». 



Відповідно до затвердженого Графіку проведення особистого прийому 

громадян та прямих («гарячих») телефонних ліній керівництвом Департаменту 

міського благоустрою за звітний період виконувач обов’язків директора 

Департаменту провів 18 прийомів, на яких прийняв 54 громадянина.  

З метою оперативного вирішення питань, порушених у зверненнях 

громадян, в Департаменті працює телефон «Гаряча лінія». Зі своїми питаннями 

і проблемами для отримання вичерпної відповіді та допомоги звернулося 6 

громадян. Разом з тим працівниками сектору з питань охорони праці надано 

понад 50 консультацій та роз’яснень з питань охорони праці. 
На виконання Указу Президента України затверджено графік перевірок  

структурних підрозділів Департаменту щодо додержання законодавства та 

організації роботи зі зверненнями громадян. Комісія з перевірки стану роботи зі 

зверненнями громадян та прийому відвідувачів проведено 3 перевірки   

структурних підрозділів та роботу із зверненнями громадян у комунальному 

підприємстві «Київблагоустрій». 

Інформація про роботу зі зверненнями громадян щоквартально розміщується 

на сайті Департаменту.  

Департамент міського благоустрою створює всі необхідні умови для 

реалізації громадянами своїх прав на звернення та продовжує працювати над 

виконанням Указу Президента України, Закону України «Про звернення 

громадян» та інших нормативно-правових актів, які регламентують роботу зі 

зверненнями громадян. 
  


