
вик()I lд l]LIии ()рl,л l ] киlв(_,ьк()I N,1I(]bKoI l,лilи
(киТl](,1,1(д \4I(,ькд /lЕржАвнл л/lN4I}l iс,грл lUr] )

lli]llx)8i]lHo _цо lllt\t(ll ЗaкoHv yKpairrrr <IIро Rllсссtlllя-]\tiн до Закоll) УхраТltи
(Про звсрlIс|I1]я гр()t,iftяll, Bi_r 02 липrlя 20l5 рок1 ý 577 - VIII щодо c]lcкгpollllot'o
звернс,lI|я lа cjleKTpolllK)i Ilетицi]. Ila с),бDсбсlорilllli .]'lc парта\lсt Il } цlзrrirrtcHu
елекl?оltil цlрсса rlll,rl,rLclrlldl.gor.tr;r ]Ulя надсилаllllя електроIll]и\ звсрIlеI]ь
грN{аля ll,

Рссс,rрапiя зBepнclIb I,роi\lщян у Л0llпрIаN{слтi з.цiйсlIl(хться в iнqх)рNlацiйIlо
теjIеко[!чlliкllцiйнiй систсlliслектронноl,о.llоýуllеlшообil_\,^СКОЛ.

Звсрttсtlltя гр\iа,,lяll. якi надiйшли ло Дсllар,гаrlсlll)' lla виконаltltя J l(lliljcbкoi
lt icbKoi,,lcprкllBl]oi a1llilIicтpaцii повгорlrl) tle ресс,l'р}lоl'ься. Зверненпя. !Ilo tlадходять
безпоссрслllьо до Лсllаршitснту, ре(с,rруються, IIa llих ставиться ре(сIрitliйний
rrлarltl r pcrctpauiiItlll\l ll(lNtL,Pov. РсссIгalltiйllий но\lсг cKJlilJa.',lbcя ,j псгlLоi jli,]сги

прiзвиц{а заявника або лi,l,ср (KoD (колскIйвIIе) та поряilкового номсра llроло]ицil.
змви. скарги. uto надiйIхла-

Вiлповi,ll|о до llopr.lK}- розгjlялv звернень грrtадяlt у викоllавчоrl\ oplaнi
Киiвськоi !licbкo'i раJи (КиiЪськiй IIiськiй лсржавtliй еrмitIiсграцii). за,Iвср]lrксного

розпорялжеl{llям викоllавчоIо органу Кйiвськот Micbko] рiци (киiвсько'i vicbkl-ti

деркавtIоi &цNliHicтpatrii) t!i,ц 28.10.20lЗ N,r |9З0, lla зверIlспtlя Фомадяll. якi ll&цходять
до ДепагIаN!сl|1} безпосерс/'lньо, паноси],ься tUтих-кол ,] датою отpимillIIlя та

рессIраIliйliиNl поIlсроп1 звсрнсння.
Зд звiгllпй псрiо]l jlo Лспарта\tсllт), палiiiшiо З:lЗ .J8срllсllня гр}lа;tя|l. ] ltи\ l4-1

було прийItято пiд час особис"тих прийол!iв. lцо провоjиться спiвробiтвиками вi,цiiлч
з питаI]ь коIlтролы{о аllалiтичноi та орl,а,liзацiйllоi рсrботи, 199 звсрпсllь буJrи
отриманi лоLDl,ою, iз загаJп,ttоJ кiлькостi 78 колеmивпих. t3 чiлоrry ло,I|епар,rамевту
за звiтIlий перiод зверlrу-,lося l09l грома:uн.

За 202l piK ло !епартапlеlfirr' зверll('l,ь вiл жiHoK. якиNt пгисво€но lBitlIllя (Мати-
героiня). |-cpoiв Р&]янськ(л,о союзу. l'сроIв Соцiмiсrпчrlоi лрачi. iHBa"ri;tiB l}I3B та
Гсроiв Yкpiillи не на,,tхо.ли]lо, Надiйurло l зверltеllllя Bin il]Ba-riдa вiйни. I зIlсрнення
вiл illBiuliл{ lI групи. 2 ]вср,{еlll{я вiд iIlBllliiдiB l] гр!,llи ]а 2 Jвсрнсиня ltiл l]LтсгзнilJ
пpalli.

Резуль,Iаl,и анапi:lу ,]вернень показуюз ь. шо змlll|иками поруtllувшlись Fiзl|i
пиlанllяi скоllо\liчlIоi ra iнвс("тицiйllоi лtlлitики.61лiвtlиutва'Iа р('кl,нсгп\'ьUii.
Tpal{cIlop]), та зв'я]ý,. соlliаJtьного за\ис1,). llрllцi та r]Biiiltloi пlm и. 8о}t},llа]lьного
господарства. житлtrвсri ltrr;titики. лirjlыl()с-тi мiсuеви\ r,ptit iB викtrttавчоi ыlа,ltи та
органiв лliсllсвого саýlоврялування. формуваll11я. вс',апоl]лення та заgtосуванпя
тариt|liв на послуги з \три]!{ання бу,rинкiв i споруд 1,а tlрибулинкових rcри-lr)рiй, на
теплову сl!сргiю. llос.]l},l,и з цспr piц i ]ttваного ()паlсння. цеп] plu l i ]оааного
волопос"тачаIitIя i воловiлliсдепl]я. цitl Ila проловольчi тоl]ари. тарифи на ,l,pal 

Ic l lopT.

Ila час дi'i про,i,исIIilе]\tiчних зх\()]tiв спричиllсllпI поDtирснllя[| \вороби
CovlD-l9. особистий liриiiом ,,loк).NlcllтiB об!е,ке|l(,). Однак_ BiltlloBi:Ha

роз'ясllюва,rьна та конс)!tьтативна робота t}едеться сllсцii!пiста,ми в ,Iслс4)ояном!

ре2кимi. в Tol,ly числi лиректором [elIapTaMcHTy. Вiлповiдi lla звсрнсння
вiдпрlisлrюI!,ся засобамй llоulтового зD'язку або на cлcкl,polllli алрсси (за вибороN{

замовникiв). Крiпl того було всгаttовлено скриI]ьк), на толtlвлоrtr входi
a1мiH icтpn' ,иBIloгo б},.1иttк},!lа вул. Хрсtцатих. 36 julя ltрисхорення подачi }ltepltellb
цодо пайоtlоI },частi. l'срrtiпи розглялу таки\ доц,]!lеttтil] схладас l0 ЕюГючи\ ,lHiB,
Вжлваю,гься зa)(оди iulя зручпого та tUвилкоl о sирiш(,llll'l tIи гаllь гроitх]lян, зокрем&
з 0l сiчrlя 20l8 року BBeilcllo в eкclUlyal,iuliю елек],роlIltиii ccpBic Ilодачi,lllсрllсння та
lliлписаllllя ]IloloBopv llo cп.]Ia,l,i пайоRоi \час1i,,Щаний cepBic розмilцсllо l]n о4liIliйнiй

лЕп д P-l,,\\l г l1,1, l.] K()Ho]\,l I Kll l,,\ lllBIacTlIlllll
в\,1_\i\,ц,]л,1: ,ia а !,',li,|,l)||)]t пt.l lЦ' 20:-':-',\ 1'|Пl"цlцпц1|l)]]1 ]j 51

/ ,l,/ "цr,.(,, t,l/,,!,l 
"| Кфl')l|'Il|)| ll16j-it2j

о6,0/, юJ2 с,J/оз /оз Киiвськоrtл llicbKoMy головi
Кличку В.В,

ttu Nl 530j вiд 09.02,20lll
иs л! 009-1592 вiд lз,l2,202l

I IIarroBrrлii l}i rlr.riro Во:rолиrrrrцlвич1 !

,I|crtapTarlcltT cxol,oIliKи та ilIltсс"l,!lцiй викоllilвчого oplall) КиIвсьliоi l!1itJbl.()i

рали (киiвськоi ltlicbKФ державноi arlrviнicтpaцii) (;turi Депаglтамсtrr) на виконапllя
Указу llрs]идепта Украiви вiд 07 лютФ,о 2008 року,Цл l09 "Про псрIr,очерговi за\оли
lllоло забезпечеllпя реа]Iiзацiтта гарпliт),ваltня конс,ги,lчUiйного праIl0 Ila Jвернення./lо
opl'attiB дсржавпtri влаIо1 та оргаllis мiсцевого саN!оt}рядування" -I,a 8iлповiдно ,lto
гра(tiка звiтувапttя lцоло оргаIJiзацii роботи зi звернсllllяlttи цюr1&,lяп IojliB районни\
в ýlic-Ti Кисвi державt{их а;l lil{iстрацiй. ксрiвникiв cтp),X.т\'pl]Irx пiдрз,liпiв
вихоllавчого oplall} KlliBcbкo-l lricbKoi рааи (Киiвськоi llicbxoi дерii(Jвllоi
адrritliсt,рацii) персд Киiвськиу пtiським головою. палл( iнфорNjаltiк) за 202l piK,

Ila Rикоllанllя l]ипlезазначс|Iоlо Указу [Iрс]илон,га Украiни у {cпapTaMcrrri
г(,зроб,]сно та lal Bcp.tжelrcl 28.12.2020 рок), Hacr },rllri л,rкr velrr и:

- плах заходiв дирсктора /[eпapTalttetrr.,, щодо викоllаIIня Ука]у IIрсзилепта Укра]llи
Bi;r 07-02.2008 року N.: l09 "Про псрlltочсргоsi захо,,tи lцоJо забе ]lIечеllllя рем i]ацii
']'а lilPJll'l)Ba'lllя коIlсlиl}цiйноlо llPirBa lla ]верllсllllя до oplaHi8;lcPjfiJBlloi вл&lп I,J

оргаl]iв мiсцеllого самrrврядувапltя" па 202l piK;
, l'рафiк провелснllя особисIоl,о прийому l?омалян та l!рrмих ((гарячих))

,l'елсd)оllних лiнiй лиректором rl|спартаtлlеttr,,ч та застvllllикоNl дирекl'ора
/lсllаргаIrсп,г! llачi!п|,пикоIl },tlраlljtiпня цiновоi llохiгики l{a l та Il rriврiччя 202l
рок),:

- lIлаll llроведеяllя llap&l з праtliвllикir\,и. вiдповi,1;!lьнй\!и за poax),ly iз зверllеllIlями
гроtliutян в струш,чрних пiдрозлi.Jlах Лепартамсll'tу па 202l piK:

- I рафiк псрсвiрки роботи зi зверllсtlllrми громФцп Леllартамехlу lla 202l piK;
- грlIфiк звiry8апll'l сl,руmурних пiдроздiлiв,Г|еlrартаменту lrцr роботу зi

.]8срllенIlя!lи l,ромалян на 202l piK:
- lt.taп рботи 8i,ллiлу з питаfiь коlllрольпо - апа]iтпчноi та органi]ltцiйноi роботи

,I|clrapTarrreHTv в розрiзi робо,ги зi звсрнсння]!1и гро\lа,uн на 202l piK.
|'pa{|)iK проl]слсltня особис,lоlо прийоIl\ гро]\lа]tян та llряллих ((t,арячих))

Tc-,rc(xlrrrrиx лitliй ltирскгороNt та:}асIуllllикоltl лирскIора Лсllарl,аN{еli,lJ - ltачitJiьником

уllравлiння цillо,rоI по]liгики po]лlilItcllo tta ot|lirtiйlriй субвебст()рilIIli .llепартамсrl,r),
Цt!p:l/dc!.\!!!r1}:,g!)!l, tlry' r а or|liuiйrrorr1 l lop гi],ri Ки.8i lrtlpt:,//k\ ivq]Lr,.8o\,_цd ,

щ



с\бlrебсlорillцi .ЩепартаvсllтT ((lci.lic\cit_\,gov,ua) за поси.Illнt]я\1 lxlD://cabincb

1llti сiос.l iсr .цd.
lIро,lяrом 202l року !Knil-lcllollnoroвip пайовоI учilсli } clll()Pclllli iрозвитку

соцiа:lrlIоj,I,а iHxeHcPllo - 1ранспоргllo'.r ill{l)pacrpyк.тyPи l,tic],a Кисва1ll lб,'lодаT'кових

)годи ,1о -к)г(',ворiв паЙовоi учаgгi l ctBopeHlli i розвитк1 crrLliatыt,li l:l iHiкeнepцo -
rpallclK)p1,1lol iпфрастр},lо),ря rti!"ta Kll.B.. lli]lI,(тrовлсllо ]nrli.,LoK Ilp(} пllьоllанll, vмoB
jlolo8opv llpo Ilайову учасIь 59 lllr,

У rBilrroMy перiодi викопуваJlися робо,rи па об'сктах. ltерслба,lсllхх lIрограмою
скоIIоN]iчl()lо i соцifu|ы|ого ро]llитк\, \1. Кисва па 2021-202_-] роки. перслiк яких

{хlрrtr,вався першочсрIо8о. з вра\уваяIlяr1 потеб 
'ромад 

па |i{iсця\. ]()Kpct!a:
}' тралспортнiii сферi:

заверлцепi робопш ,:
рскоllсгрукцii Ilейзаr(поl моТ:

рскоllструкцil Byrt. Аtlдрiiвсько'i у ПодiльськоN{ч райопi:
- рсконФр},кцii колекюра jlolloвoi капмiзацii вiд B},l. l]cpccfieBoi рir

вуj, Pociiicbкoi до вул. 1'ростянечькоi у .ЩарвицькоNlу райоtIi;
- рекоIlструкцii трапспортноi ро]в'я]ки Ita перетиIl i ДlliпровськоI ltабсрсжноТ та

просп. Во]з'сдн,шlня у Лнiпровському районi.
n роiоФlсу Bc| u с, робо rп u, :

- буltiввичтва Полi;lьськоItl |!loclotsol,o IIсрсхолу через р. ДнiIlроi
- булiвrrичтва Великоi Окрух( о] дороги на дijlrнlli Bijl llросп. МаршаJlа

l)окоссовського до вул. Богатирськоi з будiвtlицтвом трансtюртllо"l рзв'язки в рiзних
рiввя\:

будiвництм Великоi Кiлыlсвоi дорги на дiляttцi вiл вух. Богатирськоi ло
llросп. Оболояського в м. Кисвii

рскопструкцii вул. Стецепка вiл просп. llалладiна до lHTepHarliorrMbHoi плоtцi
вк]llочlю з лiквiдацiсю кiльче8ого p}\y 1раllспорцl lla псретинi вчл. Стеценка з
вчл,-rr по,rсва та вул, Стеценка з Rуjl. lllербакова:

- рекФrструкцii мсрежi lricbкoi ]lom0Boi кit|lалiзацii на lсриlорi]i. Lo приляmс до
Сsяlю-УсllснськоI Ки(во-Лечерськоi JIаври:

- рскоItстчкцiТ дощовоТ каIlмiзацii на просlI. Броварському пiл
в},л. Митрпо,,lита Андре, Шептиllького (вул, Луначарськоl,о) до tvocT,v пisrро через
|)r,caHiBcbKT rlрсл оку у Лнiлрпвськt,i,ч райOнi:

буаiвlrичтва дi]lы]ицi СирсlO,ко-Печерськоj лillii мс,l,рополiтсl|у вiд сганцi]
"Сирець" tla житловий масив Виlк)грацар з еJlеtФролепо у lIодiльському районi:

, прlх NIчвання гекопстр) tilli-l lгallclll,иllolo Byrla в рiзних рiвllя\ lta перетиtli
просп. llсрсмоги з пр1),сп. [lовiтрфлотськиil i] булiвництволi пiшохiдllих пере\олiв в

рiзпих piBtlrx;

- проaкIування pcKol{cTpyKIlii llI]lяхOпрl,вrrtl1 в склалi l PLL|lcп(,pтllLl]i гозв'язки на
перетипi вул. ЛеггярiвськоТта вул. ()лександра Довженка:

- pcKottcTpyKrtii траilвайноi лiпii по в!,л. Алма-АтинськiЙ:
- рскоllсlрукцii та будiвниllтва трамваЙllоТ лiнii вiл в},л. I'|laTa I(Jри д()

зАТ <киснсвий завол)i

рскоllструкцil трамваЙпоI лiцii вiд вул, Милославськоj до Дарницького
зiuiiзпичtiоrо вокзаlч;

l|рсrтування булiвниlцва ],ралtвайно'i лitrii вiд вул, Старовохзаjlыlоi jlo с l llllцil
Киiвського IllJтрополirсllу (Палаll Спорry) з ]аi'lлопt на Вок:rальну п.]юlll\,;

- будiвllпtt,rкr rlcpc;Ki зовнitttltьоtо ()cBiг:lclllJ, Ilрllб),_rинкови\ lepnK)pi'i
:\1iкрорайон! (Kit) lltlcbKltji> в ]\lerкax ltулиць Кд} tlдcbKiL БсlL-lllсsr. xapкiBcbxc lllocc,l а
бульвар Яцlсltава Гаulска:

бу.аiвttиttгва,га pcKollcl,pyкцii свiтлофорllих об'скtiв:
бу,tiвпиuтво rюстового переходу з ос,грова Обохоliський в напря\lку

ll},,1, Прирiчllоi 8 oбo,xntc|,Korl} районi.
Тако^л. tlроRо_1,{лися робстги 

,] к!пiта.пьпоl (, рсп!опlJ' lllJlr\oBoT Mepcrii. ilolтiB l з
llIляхоl lpoltn]t ill. снir.l,л|rорIrиr об'( kT iв la \,сIlсж ,olJl{illll!ln,Io освi,]лчlllIя. iнlUи\
об'сктiв 1,раliслортIк)j ill4)расгрукrли та дорожIlьоl,о госпо.lарсl,ва.
У iýtlTлoBo-Kotlt,Hд|bHiii сферi:

зоверluецо робопш !:
- роботи з благо),сl,роtо територii пiсля рскоltструкцii каliмiзацiйного колею,ора

Л=I000-1200 мм по вуп, Лсггяренка:
п ро Оовжу во7 u ся ?обо пш 1 :

- peкoltcr р),кцi"l ]]Ioкepllllx персходiв череl р. ЛпiIlр;
рекоllструкцii сllоруд першоi черги БортI]ицькоi стапцii аерацi-t tta

вул. Колекlорнiй, l-a в,Щарниuькому районi !l. Кисва, l чсрt'а будiвництва, насосна

с,танцiя першо|,о пiлйо|tуi

-рекоltсl,р),кцii каIlаliзацiйпого колок!ора Д-800-900-2000 llм lla
вул. Вербовiй на дiляlllli вiд камери rасilill'l liаt]iрних колскторiв КНС (Ленillська
кузня) до КIIС (ОбоJюl]ь) в Оболояському райоlti:

peкotlcтpyкIrii та технiчноrо переосt|OtIlсIlIlя полilоl{у тверди\ поб\тових
вiдходiв N! 5 в с. Пi,rгiрчi об}тisського райо8)'киiвськоi областi та рекультиваIlii
дiлянки N,J l полiгону:

- прокладання зовllitltнiх iнжеперних мереж ло жиlтового будинку з вбудовано-
прибудоt}аl,ими лримiutсttttями tla перегинi вулиrlь Мiлю,геrtка та Шолом-Длейхема у
Дссняtlськоýlу райоI]i;

буttiвttичтва колl,rlбарпоi с,|,iuи ltа Лiсовоr|у K,'laloвиltti. вул, Крайия. З:

- булiвrrицтва волоllрводу лля пiдкJlк)чсння житлових булинкiв lla
вул. Зрошувальнiй. З-б,4, l0, l4 та дитячо-lопаtlькоi спор],ивноТ школи (^тлет)) lla
ву"п, Зроtllувальн4 4-а у Дарtlицькому районi:

- ркопструкчiя цеlrtраJlьноIо теплового пунп_'v lia вул. Вiкентiя Береггi, 14 i

1еп,lових рзполiльчи\ ltереж цеIl1,р&Iьного оп&:lеняя й mрячоl,о водопосIачання до
будиякiв на вулиLtях l]iксн,riя Берсгтi l2, 14. l4-ц 16, l8"га Оноре дс Бмьзака.44.
46- ц 42/20l'

комллсксу прOIи]с},вних ]iцолiв лля чкрiплення Лltiпроsськоl,о схилу бiля
!lil!охiлпоl,о lloc-ry (2 ]сувtlий цхрк) у [lечерськомч райоtlii

- лr)о,l,изсувпих робiт на схилi Ба,гисвоТ l,ори на po]i в},лиць Jlокомо,lивtlоi та
Красполоllськоi;

- булiвrtиuтва комп.'lсксу iнжсIlерl|о-те\нi,tltих проtиlсчвltих спог),л. дренatжtlих

систем для укрiпленIrя cxn.,ty по вул. Jlук'янiвськiЙ,46 у lllсвчспкiвськоrt),раriонi:

рекопсrрукцiiта полсрнiзацii лiфювого госполарсIllа ), житловом), фоllдi r\,icтa

Кисва ввелсно в експлуагаlriю l02 лiфта;
булiвtIицтва iнжснерttих мсрсж. ма]их архiтскI,урllих форм - пункriв

lIlдlilк}ч(llllя гд вс-lаll()в]IсI|ня lрlмiUlсьl\и\ вбирiflсtlь }r(1,I\,l1,1l(JIL} lltlI\:
б}Jiltllиt1,1во :rPl(jiall(bKoi свср.L,iовиIlи rli!x)-r прt':l} l, l и lllKх:Ti lla

8!л. ВиUll,ородськiй. ]0 в ОбоjIоllсько]\t), райоl]i:



гt'lil)|I.' i)iilLjT tclI]l(ll}l)i \lrij;ij ii] ]]\ L]:1ii ( 1ilp()liaBo,'1I]llI1i,\.I r,i-L'l Ii ]]]],l()
l li ]]_]']_]lr:

lc\lIi,i]l()]o llcpcocl{ilIllcliliя ( il i]tll]()r (l-,Ilclll iя) IilI (I(l{r'lrlcrl_|()crIcгl()) ||а

lr\ i. lio lcKl()i)lrii]. 1.1 у ,/LapllrlrtbKorlr гilii()lli \t. ]{ltl l}il в ,lacIll]l] (,ll(lс\lи o,1,1 llс1lIlя

peкo!lclp\xllii xotlI1,|cKalloi,,lltIrчo-юHa!.li,xoi сl]L]рrивяоI Dlколи Ml5 lla
ll\Jl, Map[lara Яц,aх)l]сьti(r,о. 7-а в ,lастинi облаlD,г)вil}IIIя фr rбо,lыrого по.rя зi
uil,)чвим,lокрrlття]v la a)clollopl]и\l Kiln каспо-теп1 () ви ]\1 llаlrри,гl]]мl

II пусковоr,о KoIlll]lcýc}, б),лiвrrицтва доlllкi]Iыl.пll IlaBtlil]l1,1lt)гo закла]t} lta
B),]l. Раrупськiй (24 MiKfх)poiioн )ti/lt l}иl,),рiвщина-'I'госlциIiа) v Лссltяпському гirй,]lli
[l, кисва:

проiофrувauluся робопru, :

- рекопсr'рукчii з lIрибYдовою бу,uiвель i споруд гiNlнlBii Nq 59 iмeBi
(). М. Бойчснкц вчл. I]слика Китаiвськц 85 в Голосiiвському райоlIi;

реконструкцil ,J поб}]rовою серсдньоi загальноосвiтньоТ lUколи N! 22 па
прсп. Вiдрадноrl}. j6-tr у Со]]оir'rпському райоlii;, рекоllструкцii б),дirrлi гiмпа]ii N9 l79 (просlt, Голосiiвський, l20-B ),
I-олосiiвському райопi lr, Кисва);

peKolIcTpyKlliT б},лi,lлi l rlбл.rltltупанняv lегиlопii сегедllьо'i lJгаlьноосlliI llboi
Ulколи 1-Ill сryпеня N! 2119 па BrT. С-rавгордськiй. l4 у Дарницькоrtу районi:

- ркопструкчii з лрибудовою ло ссредньоi школи ,Ц! 242. просп. Правди. бrl-г ),
Ilолiльському районi:

термомолернiзаl(ij l,illrlазii Nц290 па вул. l)свчttького. lЗ-а у Дарницько,,1у
районi;

- завсрulсtl я бу;tiвниuтва доIuкiльноrо llавчмыlого заклацч IIа

вул. Ба\маtlькiй, ]5 ), СвятохIинському районii
- реконструкцii приNrilцень на вул. Академiка Корольоlrа. 5-а для вiдновлснttя

роботи допtкiльного наl]чального закJiaцу М 497 у СвrтоulипсъкоNlу районi;
- реконс,lрукцii булiвJli ,ц.ilя ро]]!tilltсння дошкiльного навчмьltоrо закjli]r'lу lla

вул_ Генерма Т},лiкова- 27 у Солом'янськоiiу районi il. Кисва;

реконс,lр}кцii (-lit,li(,H} '1а сllоргивllих \tаЙдilltчикiв } lalалbлoocBi,l llbo^l}
liавчмьному заклалi 

"lY! 
62 lla B)jl. К яжиЙ Затоп. l?-в r(арничького раЙову м. Кисва:

рекоllс,rрукцil сталiопу та сIlортивних пtаЙданчикiв )/ заt,мьllоосвi] l ll,t)M\

t tавчмьно[lу 3амадi N! l l l на вул. Злолбунiвська- 7-6 Дарпицького раЙону it. Ки.ва
pKtrltcTpyKttii буitiвсль Киiвськоrо \licbxtllo периllаltlыlою Uеп],р) -

clP}K,l}PHot() lli.tг()].,li.I\ Киiвсl,коtо \liськогt) цент\ рсllрд} кти 8ll(,J la
псринатalпьноi медициllи lla llросп, ГсроIв Стапillтал& lб в Оболонському рirЙонi
N1, кисва:

- реконструкцii 61,:riвель з добудоOоlо !олаткового корпусу для розмill(сilllя
цеllr!у пейрорсабi,liтаrti'i ),часникiв д'l'о КиIвськоi лliськот к]lilliчпоi лiкарнi N! ll
Дlliпровського район\, [l. Кисва на Bv,]. Рого3iвськiй. 6:

рекоI|струкцiТ бyjliBJli на просп. Свободи, 22а rliл вiддiленrtя М 7 комуl!аJlьного
некомерltiйIlого пiдпри(мсr,ва (Цеllтр eкcTpclloi мс,]lичноi доll()м()l,и ]а мелицини
катасrроф Micтa Кисва)) виконавчоl о opt,ally Киiвськоi [licbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi
лер)tiавноi алviнi("lрацi]l \ [Iодi.tьськоr!), раЙоlli:

- рсконструкцii aýlбyjla,lopii лiкарiв сillеЙlIоi м(дицини ] lIги6}довою llcпTpv
первинноi медико-санiтарноi допоNiоги lla вул. Гrvирi, [i у Ларliицькому раЙонi;

- реконструкцi; Iiсrки, lоl]их IlpиMiuleнb lla rlсршол,у lK)Bepci булiвлi на
s).]l. Миколи Закревськоl.o. l0I -a у Дссl|янськоltлу райоlli Micтa Киaв1| для вJlаltllуваl]ня
аIlб}латорii riKapiB ci\lciixoi меjlициlllл:

рекоllсгрукtlij фiзкуJlьтурно-озлороsчою KoMll]lcкc), lla Bt:l. РаЙ,1},r{нiЙ. З]-а в

Лllillро8сько]vу райо}]i:

бrцiвltиt{гм цепту за\исtJ- ,lDарип па

районi:

в}'r]. ABToпapK()Iliii }, llaprrиubxolrv

полiпIllсlltlя воловilп]сдснtlя llрr]llаl,ного секгора ОлсксаlUlрiвськоI Слобi.]lки у
Солоll'янськолrу районi,
}' сфсрi ;кпr.rовrrго будiвt!tlц-гва:

- )'l.]цlcllo 28 тристоцllrrliх,lоговорi8 на прибаяяя 21i хвар,rир загillьltою
ltrlоIцею l9[i1l.з2 кв м для окрсмих каlсгорiй населсIlня вiдповiлIlо ,1о закоподавства
(ро]поряджсlll{я I]o КМР (КМДА) Bi_rl l2,07.20l9 Nл l249);

при,tбаlк) майновi прп8а на ЗIl квартир загalпыlою плоlцсю 1905.05 KIl Nt для
]lilсй-сирiI Tr ;lilсй. поrбав:l(|lи\ бitl ьхiвського пiкл},ьаtlllя:

- ,aBcptttclIi рбоlи з llpotle,lcllllя коrtп.lексу :}а\iодis ,t лiквijlацii нllс.liдкiв
llалзвичайllоI си'гуацii у жи rловомr, бчлиllкч }l! l/5 па вул. Солопlii КрушеlьнItIll,коi у
[арrrичькоплч районi;

- рско|lсIруЙовано китjlовиЙ б1,;tинок на бульварi Кольцова 2;l-a v
Святошиllськоtlу районi, в тоу\ числi лпя забсзпечення ;китлоьt rчссltикiв
ш]титсрор'rс,l ичпоI олерацii 1,а осiб з illвмiднiстю вхаслiдок вiЙliи (III гр},пи) з i\
числ4 якi лопrебуоть 11олiпtllенн, житлових умов.
У сферi бJtlrгоустрою ]:

провоduл цся робоrпal, :

- бyitiBttиttTBa Hacocнol с|,анцiТ на озерi Вирлиця та водопроводу Texяi(lнo-r воли
,]ljtя полиllу ,JсJlеltих насалжень XapKiBcbKoi плоUli та просllсхту Баrкаllа в
Ларtlицькопlу райопi;

рекоlIсl,рукцii та блаIюус,грою парку (Орлятко) у СолоN{'янсько!t{у раЙоlIi;
бу,tiпrlиrLгва паркч вз-lовж просll, l'cнepмa I]атугilrа ],,iirK просп. Воло]lиl\лира

Маяkовського ],а в\,л. Опорс.:tс Бiлlьзака 1, ,!есня нсько lrv районi:
- pcKollcтp!KIlii зjlивос-lо}iо8оТ каlIitJliзацiТ систсi,и озер опечсllь в обо-lоllськолlJ\,

райопi;
peKollc't'pyKtlii Tpallc4)opN{aтopпoi пiдстанrtii iз збiльlllсlIняiv ltm,yжHor.Ti lla

осгровiДолобсцький;
Тако;к. прtrводилися роботи ] ка|liтлI|ыlоtт peilo!1,1} об'сктiв ;|(|t,|]!oso-

к.Oпlуна.пыlоl о господарсl ва _ Kaпi,l мыlоl,о реl!онry та благо),строю пapKiB i cKtlcpiB.
вjlаlil-Iуваllня об'кгiв благtwсгрокr, Katti],:L,lbнoлo рсмонry житлових будинкiв (замiни
BiKoH, рспlоlгrу покрiвель. сходових клi,l,ин, фасадiв, iнжснерних/елоюричних ]!lсреж,
illливiдуаJlыlих 1€плових п},нктiв, лiфтiв тощо). капiтаJrьного рсN{оll,г)/ асфалыгового
lкlкриття прибчдинкових територiЙ та tлiжквартаJlьних прЬлiв. облаllr1,),ванllя
iгрових та сlltrртивних t\,айданчикiв.
}' соцiа-,lьлiii сферi

зпверчtеtti робопttt з:
бl_tiвtlиtllва МсrlорiслыIпlо ко\itulскс), Iсроill-киян. tllo lJlиlt\ли за ltiлiclricrb

,l,a псза]оквiсгь Украiни па розi в\,ли|lь Ми\айла Груtllсвського та l l!-гPiBcbKo'i .lJlci Y
l lечерськоriл1, райсlнi:

реконструкцiТ llpиMixtcl{b зir\исноi спорули Nl]01,10! (модернiзэrtiя пrr

вi]lведеннк] IIillзеrlних вол) (Byr,. Борисlti]Iьська ЗO-а) у Ларниttькому районi:



буаiвrrиu,l,rза б1,1tiв:li сl]аJlьпого KopllvcY Ko!l\,l]il]lbl]oгo пiлприсмс,l,t]а (Лиl,ячий
озлоровчий lrtбip <Зlurlрована ,до]lиllа) lllсвчепкiвського l1,1ji()ll}
пt. Кисваl в урочиrui Каrr'яrrкlr_ с. Осiй, IplllaBcbKol о piliiOll\, Закарпатськоi об]lJ( I i;

pKorlcrpl.KrtiIб1..riB:li lia Ilросп.l]рав,lи..l ],1-1,l ро]\liUlеlIпя Центру KoNlll]IcK(lloI

рсабiлiтацii для осiб ,] illlliuli:lпiсгю у llодiльсько\t\ Pдijolli:
- рекоllсгр)кllii lIсжи],]iово]i будiвлi Ila 8),jl, Мико;lи Закревськоl,о. j дlя

с-творення \,пюв julя l!:t.,liltlllя coltiмbt]}lr та рсабi]lilа]tiй|l!l\ лоспуг. llосп},г ) c4)cpi
collia]bHo1,o }а\исl\ l rх\li!lяll \ Десllяl|ськ()\t\ р]й(п|i:

- peKol]cтpyкltii обt,к!i8 КиiЪсьt'ого зооjll)l i,l I llll о пдпк) загtlльнолсрrкдвl()го
,lIlачсItltя tti] ltpo(,l IIсгсlrоr lr. ,i,) v Шевчсttкiвсt,ыоrtr Ir:tй,rtti.

peclallnxltii ra pcuбi,rl'ratIiI } 1ехlliчllиlll Ilсрсl\сltilшеllням ipл,trrctplKtlillo
прибулови'|'еаr,рiчtьtttгвллtlвищного заклlLцу куJtьl,ури "Киiвський нацitlttltLtыlии
акадсмiчний Iсатр оllсрсIи" Ila вул. Червоllоарltliiiськiii. 5_']/З у Печерськоlllу раik)пi м.
Кисва.

Разо\t з Uи\t. lIр(ппl,t,I,1нся роботи ] Kallila.|ыrl)lo рс}lоll,п,:
- об'сктiв освiти - калiтмьного pel\rolIl,), tIptrrlimeпb i бlлiвель. t|laca,,tiB.

споривни\ ji!,iiB i clit,li{,llitt. \арчоб.lокiв. за\tillп вiяuIt trrшо:
06'l,}\тiB (l\орlлlи ,,1огоts'я - капiтi|,,lы |(lI о Pc\!l)lll\ приviшень i бl,riBc:rb.

обладвання. iI]rкellcpl|и\ ]\]cpc,+i. тощо.
ПрOгягом 202l poKv звсрIlеltь стосовпо запис!, lla ()собистий прийом до дирск-l,ора

flспарtаменrr cKоtr,rrtiKи r,l ittвссгицiй нс llir.'I\(t.lll,Il l.

Yci зверtrснllя. якi llддiйшли до Лспар,гамсн,г_ч були вi;rпрацьовапi у tlиJIlаll(нi
]аконодавством тср[лillи та lJa результаrами оllраlltоваliня були Harraпi вiлIlоlliдi в

межах компЕгснцii,I(спаргамепry-
Делартаrчсl|т i rrалlчri п;х1,1овlкуватиме робогу llo забезпсченню ltссбiчпого

розлляду звернсl]ь t,lх)\|aцян, посиленнк) псрсоllаJIьноi вiдповiдапьвос-тi tllaxiBrtiB за
вирiшевн'| llnlallb. llц,| порчl||\,югься \, ]всрllсIlllяt |ро1\1аля - забс,rllсчснпlо
об'сктивtlоi. llс),псрс,lжсноi i вчасноi псрсl]iрк|1 tllaмiB. викла,tених у ]trсрllсllllя\. i

4lакrичноrtr,поttrrвrсlIll|i) IIllр\,ulеlIи\ праll Ia ilпсгссiв t рочlцян,

Лолатtlк lta Il apKltttltr

З lювагою

I]икончвач обов'я]кi! .lлрсiiк)ра Il,.jilltIlil] l l

#йZ:
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зlл
Cr 1l1 к l1рний

пi:tрозлiл
Кiлькiсть 1,cix

звернень
кiлькiсть

звернень, що
надiйшли
поштою

(п.1.1., 1.1-1,1.3_
1.6) -

Kilr bKicTb
зRерllень на
особистому

при itoMi
( п.l .2)

Резчльтаr и розl ля,lt\, ,]t]cpHcHb: кiлькiсть
громалян, якi
звер}lулися

Bllpl ш сно
лозитивно

п, 9.1

RlJlMol]JIcllo

у задовt1.1tсtltti

tt.9,2

даllо
роз'яснсння

п.9.З

IH u]с

lr. 9.4 - 9,6

2020 202 ] 2020 202l 2020 202l 2020 2(l2l 2020 202l 2()20 2021 2020 202t. 2020 202 ]

1 2 з 4 5 6 ] 8 9 1(), 11. 12. lз, 14. l5. l6. 17. ] l,i-

] зJз з80 l99 (lt]7 l,1-1 з70 6-1 67]l 262 26 17 5607 l 09l

* указаtti пункти Класифiка,t,ора зверttень громадян. затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни Ns 858 вiд 24 всрссня 2008 року

Лс з/п KiltbxicTb ]Be1lltclt ь. t llltx
Ilов,горl t llx

( t1.2.2 )

l(о.jlскl,и вllих
( tt.5,2)

вlд учаснllкlв та
iнвалiлiв вiйн и,

учасникiв
бойових дiй

(п. '7 .1 , 7 .З,1 .4,
7.5)

вlд !lll]алlдlв
1,I I,III групи

(п.7.7,7.8,7,9)

вlд BeTepaHll]
прашi
(п.7.6)

в!д
дiтей вiйни

(п.1 .2)

вlд членlв
багатодiтних

сiмей, олиноких
MaTepiB, MaTepiB-

героiнь
(п.7.]l ,7.12,

7.1з)

вlд учасtillкtв
лiквiдацii

наслi,лкiв aBapiT
на ЧАЕС

та осiб. uto
потерпiли вiл

ЧорнобильськоТ
катастрофи

(п.7.14.7.15)
2020 202 ] 2 020 202l 2020 202l 20]0 202 ] 2020 2о2| ] 0]0 202l 2 020 202l ]020 202 l

l9 20 21 22 2з 1л 25. 26. з0. ,)|. )+. з5.
l 197 78 ] l 2 з _5 2 l 2 l

дАнI
пр() :rt}ернення громадяI{, Illo IlадiЙшли до Департаменl,у економiки та. iнвсстrцiй вхконавчого органу КиТвськоi MicbкoТ ради (КиlLвськоi

N,ticbкoi державноi адмiнiстрацii)
за 202l piK у порiвняннi з 2020 роком

I

I

l tOoz I

I

I

27. l zB, 29, I з2, l з3.

I I
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(l lроltовяtення)

N9

},/tl

кiлькiсr ь

пltтань.
поруu]еllих у
зверIlеllllях

гро l\1а,lя tl

ч то\!\, чll(jll IIlt,гання

аграрlIоI
tltlлiTtlktl i

земелы] llx
вiлпосиtt

,l 
PaltctlopTy l

зв'язку

працI l

заробiтноТ
плати.

охорони
праui.

промис.,IовоТ
безпеки

oxopol]l{
здоров'я

Ko\l\ llal,]lьн()г()

l1)clI()jlaI)cl ва

жлl,]l()lJol
поtli,t,икtt

еколоI,1l ,i,а

природl] I]x

pecypciB

забезпечення
дотрIl1\1ання
зaKoHHocl i l а

oxopoHll
лравопорядку.
залобiгання

лtrскримiначii
2020 202 I 2020 202l 2020 202l 2020 202l 2 020 202l 2020 202l ]0]0 20] l 20]с) 202l 2 02() ]0] 1 2020 202 l 2020 202l

з6, з7. j ll. ]9. .+0. 4l. 42. 4з. 4.+ 45 46 47. .1ti 49. _50 5l 52 5з. )+_ )). _56. 57.
l 1067 з.lз 2 5 lt 6 ] l J .1 _) 6 l 61 ]5 tl 5 I 1

N,r

|lл
у Tol\ly числl 1,1итання: Штатна

чисельнiсть
структурного

пiлроз.лiлу

роботи зi
]вернення]\,lи

фомадян

clпlcltll()l 1'а

геttлс1llкli
полit ltки.

захист),прlIв
лI,iеlt

освlти,
науковоТ,
науково-

тех н i.tHoi,
iнновацiйltот
дiяльностi та

iнтелектуа.ltь ноТ

власttостi

дlяльност!
об'сднань
громадян,

релiгiТ та
пл i;кконфесiйних

вiдносин

д]яльностl
цеllтра-rlьних

орга lt iB
виконавчоI

влади

дlяльностl
пл iсце Brtx

оргаtliв
викоllавчоl

влади

дlяльностl
органiв

мiсцсвого
саNlоврядуванtlя

державного
бу,аiвничтва.

a,,tшl itricTpaTиBtlo-
терлtторiального

устрою

lllm l

2020 202l 2020 ]()2l 2020 ]02I 2020 2{)2l 20]0 202l 2 020 202l 202 0 202 l 2020 20] ]

_59, 60. бl. 62 (lj. 64 65. 66 67 61l 69 70. 11. 72. 7з. 75, ]6 77.

] 1 z ] 2 з (l3 l ] 90з 257 .1 1
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,/ltl','tarюrt ] С] l

Iнформаrliя ulоло розгляду звернень громадяlr.
lцtl llаrliйtIlли до !епартамен,l,у економiки та iнвестицiй виконавtIого оргаllу Киiвськоi MicbKoi рали (КиТвськоi MicbKoТ державltоi адмiнiстрацii)

у розрiзi кореспондентiв за tlерiол з 01 .0l .202'l по 3 1 . 1 2.202 l

Виконувач обов'язкiв директора олег СВI-ГЛИЧНИЙ

N,r
,зlп

liореспондент. звiдки надiйшло звсрнення

загttльttа
кiлькiсr,ь
звернень

Кiлькiсть зверIiеI.lь викоIlаIlих в строк, з яких кiлькiсть
зверIlеIlь

tsиконаних з

порушеlllIяN{

9
r,i
а
о
Е1

а
с,)

аэ.

с
г,i

а
ti

ý

1* Киitзська MicbKa державllа адмilriстрацiя, з

ttих
l0б .1 l02

- доручень КиТвського мiського голови,
з них

_]

- доповiсти особисто Киiвському
пlicbkoMv головi

,)*
Odlic Презиленr,а УкраТltи

-] {. Iiaбirrcr i\4iHicr piB Укllаilrи
4* I}cpxtlBHa Pala YKpailrи
_5* I Ia1-1o.1Hi депутати YKpaiHll
(l* ( )pI ittrи tIрокуратури УкраТltи

Ittшti оргаtrи лержавноi влаllи
li* l-ропл а,tlян 2з7 6() l60 2 l5
9 Iic t, tl l rl з.lз 61 262 2 l5
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I
I
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Ло;tа,lок .l (]] I

I нr]lормацiя lltоло розгляду звернень громалян
,Щиректором !епартаиенту еконопtiки та iнвестицiй виконаl]чого opI,aHy КиiвськоТ MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoT дерrr<авноi

адмiнiс rрацii)
та взятих ними lliд особистий коIiтроль за перiод з 01.01.202'l по З1.12.202l

I}иконувач обов^язкiв ltирсктора O:Iel ('t]IТЛИLlIlИЙ
]ll

Зверllсtrня, що нацiйшли

кiлькiсть
зверIIень.

що
надiЙшли
поштою

кiлькiсть
звернень}

отрlлNlаIIих
на

особистому
прийомi

Ким
розгляIlуто

'I'cpMiH

викоlIання.

фактично
викоIIшlо

Результа,r розгляду

9
6
о
саа{

9
б
:Е

сс-

с

о
э

Е
:

:с

а

I]iд жirroK, яким присвосно
l]очесне звання УкраТttи
"Мати-героiня"
Вiд осiб з iнвалiднiсткr
вtlаслi,lцlк вiйItи
вiд Геротв Соцiалiстичtrоi
Прачi
Вiд Героiв Радяrrського
Союзr,
IJiл Герсliв УкраТни
l}cbotrl:

;й,-z/

Всього
зверIlень
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I

I
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!одаток 4 ('J l

Irrl|lорпrачiя про провслеIIня особистих. виiзпих прлlйомiв громtцян та IlряN,lих ("гарячих") телефонних лiнiй
iЩиректором !епартаменту економiки та ittвестицil",t виконавчого органч КиТвськоi MicbKoT рали (Киiвськоi MicbKoT лсржавrrоi адмiнiстрачii)

за перiод з 0l .0 i .202 l по 3 l .l 2.202 l

м
зlп

C,l,pyK,r r,1ll rI r ii lIiдрозлiл кiлькiсть особисt^их
прийопtiв l,рома,,lян

нааiальника

кiлькiсть
гроr{адяIl,
прийня,I,их

l{a

особистих
Itриiломах

кiлькiсть виiзн llx
прийомiв

начаJIьника

liiлькiсть
I?омадян.
Itрийttятих
на виIзних
прийомах

Iiiltыticrr, прямих
" t,itря ч их"

TelIet|lot tlrих лiнiй
}IачаJIьника

Кiлькiсr,l,
прийltя,t их

тe,rIedloHtiиx

дзвittкiв
с

a :-ý
tэу
,Б е,

о

о э5

,Б -з

с
tко
..=
tc:z

6 0 () 6 () 0 l() 0

[) l.t конувач обов'язкiв дIrрсктора O.:lcl, ('IiI'I'J IИtlI lИИ
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/{tt,,1arrlK 5.1 (ЗВГ ЕФ-].l ) ('lI

довlдкА
lIlо.цо роботи зi звс}]неIlltями громацян. rцо tIадiiilпли до Департамснту екоIIомiки та iнвест1-1I{iй викоIlавчого оргапу КиТвськоi MicbKoT рали

(Киiвськоi MicbKoi державноi aдMiHicTparriT)
за перiод з 01.01.2021 по 31"l2.2021

З trltx

7 l0 ll |2 ij l4.I[q
звiдки надiйш1.1tи

звернення
Кi-,lыtiсть
,]всрIIсIIь l ] 4 (l ti 9

0 l0l
Вiд громадян
Il()lIl1,oK)

12 l () 2 0 90 1 () 14 0 2 ()

0 5з () 8(l 0 0 () 02

Вiд громадян на
особистому
приЙомi

l44 () () 0 ()

() 0 () () 0 0
Через

уповноважену
особу

0 0 () (] 0 0 () 0 0 ()

l()2 0 0 0 0 04 Llсрсз оргаtll.t вла.,цt l06 0 ()
] 95 l0 4 ()

0 0 0 0 0з rrих вiд КМУ 1
() () ] 0 0 0 ()

0 0(.)
Чсрсз засоби
N,tilcoBoi iнфорплачii

() 0 {) () 0 () () 0 0 {) () 0 () ()

7 {) () 0 0 () 0 0 () 0 0 0 () 0 0
l}iл iнших оргаlriв.
vcTaIIoB органiзаIliй

0 {)

]29 I_] 6.1 () 2(l2 0 ? {) 0 l__iI':tзо tt j4] 78 () 5 l

Ki;lr,KicTb
грOL, аj]я н.

I IlO
,]l] JIися

I50

lбli

()

11i
9

()

()

l09]

ll

l. Колективнихi 2. Повторних: 3. Вiл героiв, iнвалiлiв ВВВ; 4. Вiл BeTepaHiB вiйни r,a прачi, багатолir них сiмей та iнших громадян. якi лоrребують соцiального

7 Закопу УкраТrtи "Про звернення lромадяIl"; lJ. Звсрнення, що не пiдляt ас, розlлялу вiдповiлно до ста,I,сй 8 i l7 Закону Украitlи "Про звернення громалян>; l4.
Рtl:rrтянуто, ttалано вiдповiль з лорушенням l,cpNlitriB; l5, У сталii рtlзг_пялу.
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IJи Kol tчвач обов"я-зкilз ,lltI l)c к l ()})а
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/]tl,,llt trl;< 5.2 (Зl]l ' l]Ф- i .2) ('l l

довIдкА
щодо роботи зi зверllеI{нями громадяIl, що надiйшли до ДепартаIlенту економiки 1,а iнвестицiй виконавчого органу киiвськоТ MicbKoT рали

(КиiЪськоi NlicbKo'ii державноi адмiнiстрацii)
за перiод з 01.01.2021 по З1.12.202l

|] ttих*

_i l{) ll ]_i lб 11 llt 2l ]] 2_] 2.1 21] 1 ll

() .1l Вiд гроплалян поu-tтоtо 9j () {) () ss 0 0 ()

ll

l) l) (] () () (] () () i) () (l () () (]

2
Вiд громалян на
особистому приitоплi

l1] () () () 1.10 0 () I () () (.) () () {) (l () () () () () () (] (] () (] () ()

() () 0
Чсрез уповllоважену
особу

() () {) () () (] () () () () () 0 () {) () l) () () () () () ()

4 tlерез органи влалtt l06 () l5 l з () .15 l () () 2 () () () 1) ] I () () S

) з tlих вiд Кму () l () () () l] () l () {) () () () () () () () () () () () () () ()

() () 1] 0 l) l) () l) l) ()(l Через засоби NtacoBoт
iнформачiТ

() Il () () () 0 0 () () l] () () l) () 1) () 0 0

() () 0 0 () 1) () () l) () {) () () () () () () () () () () (){) () () ()

2 {) () 0 () I I () 0 lrPa.]0Nt ],1] () ] 2.1] ] () ) I 1 () i) l

Ki.;lbKicTb
громадяl],

цlо
,]I]c ll ]ll1ся

I5()

lбIt

()

,7,7з

9

()

l()() I

()

8. Охорона працi та лроNltlслова безпека:9. Охорона злоров'я; l0. KoMyHiurbHe господарство: ll. Житлова llолiгика; l2. Екологiя та прttролнi ресурси: l3.

Захист прав дiтей. |5. Мо.,lодiсть. Фiзttчна культура iспорт. l6. Культура та культурна спалlltltна, rризм: l7. Освiтал наукова, ltауково-техtriчtiа. ittноваuiйна

cyBcpeHiTeT, мiждерi,Nавlti i пл iжна цiоttальн i Biдtlrlclltltt; 26. Щержавне булiвtttrцгво. адм iH iстра-l,ив Ilo-Tcp иl,орiаJl ь ц х й усrрiй;27. lHure.

[}иконувач обсlв'язкiв,/tlIректора
]l

Олег СI}]ТJlИЧНИИ
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lL) 20 25 26
} l Звiдки надiйшли | *'""-'-" |-
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звернення 
|звернень |l |, |,,
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Вiл iншпх органiв,_ 
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flo.;ta,lrlK 6

дАнl
IIро звернсIrIlя громаlIяIl, rцо lrалil"rulлп до

за 202l piK у порiвllяlllli з 2020 роком

* указаlti пl,нкти Класифiка,rо1-1а звернень гроj\,а.llяll. заl,верд]ксного постltllовоIо КабiIrсту MirricтpiB Украiни Nq 858 вiл 24 всресllя 2008 року

Ng

зlл
Наliлtенування органiв вttконавчоТ

в,,lади та мiсцевого самоврядування

кiлькiсr ь l cix
з8срllсI|ь

кiлькiсть
звернень, що

надiйшли
поштою

(л.л.1.1, 1.1. ],
1.6) *

Кiл bKicTb
звернень на
особtrстолrу

прхйом i

(п.l .2)

I'е]},льтатll розгJlя/l}, ]l}cPlicllb:

BllpI tllc!lo
позlfI,1!I]llо

п.9.]

вIдмовлено

у заловолеtrtti
п.9.2

лано
роз'яснення

п.9.3

iнше**
п,9.4 9.6

2()20 201,l 202I 2()2() 202,| 202() 2()2l 2 020 202l 2ll2ll 202l 2020 z02l
2 ,1 ) 6 1 8 9 l() ll 12 I.1 1,1 l5 ](r

l
Об_пасяi та Киiвська MicbKa лерхiавнi
aлMirricTpartiT

I067 .].lз j It0 l99 (l87 1.1.t j70 (rJ 61l' 26 l1

] Обласнi та Киiвська MicbKa ради
Районнi лержавнi алмiнiстраuii
(у т.ч. у м. Кисвi)

] Районнi рали
5 NlicbKi ра,rи TcpиTopia.llbttltx гролlа]l
6 Районнi рали у Micrax

('слиrrtHi 1lали т,сри гolliiutbIlttx t,рtltлад

8 Сiльськi ради r,ери,ltlрiа-lt ы t их громад
9 |'АЗоМ:

I

2020 I

I

I

I

I
I
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I I

I
I

I II



.,K),]ta-l ок б (IlродовжеttItя)

Ki;lbltic,t t, ]l}cI)llcllb. :] ]]llx
l IoBTOpI I rll

( t t.2.2 )

li()Jla li l l1l] l] llx
( п,5,2)

вlд учасlIикIв
вiйllи, осiб з

iнвалiдttiсr ю
внаслiдок BiiiHlr,

учасttltкiв
бойових дiй

(п. 7. l, 7.3, 7.4,
7.5 )

вiд осiб з

iнвалiднiсr,кl
I,II,IIl t,pyttи

(п,7,7.7,8.7.9)

I]lл BcTepatllB
прачi

( л,7.6)

вIл

.Iliтей вiйни
(п.7.2 )

в]д члсlllв
багато;tiтtlпх

сiмей, олtlноких
MaTepiB, llaTepiB-

героillь
(п.7.I l ,?.l2,

7. !з)

вlд учасникlв
лiквiдацii

наслiлкiв aBapiT
на ЧАЕС

та осiб. шо
потерпiли вiд

Чорноби",tьськоТ
катастрофи

(п.7-l4,7.15)
2020 1,117l 2 ()2{) 2 02l 202ll 202l 2020 2ll1l 2020 202| 2 ()2 () 202| 2 020 202l 2020 20] |

l1 I8 l9 20 2l 22 2з 24 25 26 2,7 2lt 29 .-] 0 зl з2
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додаток б (пролов;кенllя)

kbbkicтb питань,
порушснIlх у
звернсннях
гро\lадя н alI]aplIol

tttl-1lil ltklt i

зс\lсjlыllIх
Biдttoctttl

транспорry l

зв'язку

{lit tal tctrBrr'i.

lю,,lаl,ковOТ.
rt пl,ttoi

ttо_цiгtlкtt

c()lllill ь l() I1)

]ахисl,),

працl l

заробirтlоI
tшати,

охоровл
прачi,

промt|слово'i
безпехи

ко 1.1у н аLл ь но го
fосподарства

)ti ltтлов0l
по,,riтикtl

сколоt ll та
природних
pecypciB

2 020 202l 2 02l)2020 ]02l 2 020 202l 2020 202l 2l)2 0 2l)2l 2020 2()2 | 20]l) 202l 202() 202l 2{)20 202l 2020 202l
50 51 52 5]

л!
з,/п

]] j5 ]8 ]9 ]() ]l 42 .1j .1] .15 .16 11 ,l8 ]9
] ]067 з,l] ] 3 б ] l ] (, l бl .l5 8 i l 6

.]

5

6

7

8

9

l()\! ,lltcJll lllliaI]l],]

забсзпсчсння
дотриillання
законностi та

охорони
правопорядку,
залобiгання

лискрилtiначii

02
_54

7

г
охорони l

здоров,я 
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додаток l (л ро;tовжеl tl rя)

п!
зi't t

tll.]cJ1l llllтаllня
ocBl lи,

HayKoBoi',
HavKoBo_

lЕхнiч Hoi,
lнновацlиноl
дiяльностi та

lнтелектуiцьноl
власностi

дIяльностl
цснтра.Ilьних

органiв
виконавчот

влади

штатllа
чиселыliсть

структурlJого
пiлрозлiлу

роботи зi
звсрнення]\,lи

lpoM адян

202| 2020 2021 2{\21 2020 202l 2020 202l 2 020 2ll2l 2o2l) 2ll21 2020 202l 2020 2о2,|

55 56 57 58 59 60 бl 62 6] 64 65 66 6,7 бli 69 10 55 56

1 2 2 I 2 3 бз l 90:] 257 ,1 .l
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4
5

6

]
8

9

Викоltувач обов'язкiв директора олег СВIТЛИЧНИЙ
]]l(

дiяльностi
оргаяiв

м iсцевого
самоврялуванtlя

2020

l

I
I

I

I

1 I

2020
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