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Звiт про роботу зi зверненнями громадян
за 9 мiсяцiв 2018 року

тттановна оксано Леонiдiвно!

У ,Щепартаментi економiки та iнвестицiй пiдготовлено звiт про хiд
виконання Указу Президента вiд 07.02.2008 J\b109 <Про першочерговi заходи
щодо забезпечення реалiзацiТ та гарантування конституцiйного права на
звернення до органiв державноi влади та органiв мiсцевого самоврядування) за
9 мiсяцiв 2018 року.

За звiтний перiод до Щепартаменту економiки та iнвестицiй надiйшло 9l3
звернення громадян, з них 49б було прийнято пiд час особистих прийомiв, що
проводяться спiвробiтниками вiддiлу з питань контрольно - аналiтичноi та
органiзацiйноТ роботи, 4l7 звернення були отриманi поштою, iз загальноТ
кiлькостi 160 колективних. У cyMi до Щепартаменту економiки та iнвестицiй за
9 мiсяцiв 2018 piK звернулося 4847 громадян.

За звiтний перiод до Щепартаменту економiки та iнвестицiй звернень вiд
жiнок, яким присвоено звання <Мати-героiня>>, Героiв Радянського союзу,
ГероТв Соцiалiстичноi працi, iнвалiдiв ВВВ та Героiв УкраТни не надходило.
Надiйшло l звернення вiд учасника бойових дiй, 8 звернень вiд iнвалiдiв I
групи, 5 звернення вiд iнвалiдiв II групи, 13 вiд BeTepaHiB працi та 3 вiд дiтей
вiйни, 2 вiд багатодiтних сiмей, 8 вiд iнвалiдiв ЧАЕС.
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Результати аналiзу звернень покЕвують, що заявниками порушув€LIIись

рiзнi питання: економiчноi, iнвестицiйноi, житловоi полiтики, будiвництва та

реконструкцii, транспорту та зв'язку, комунztJIьного господарства, дiяльностi
мiсцевих органiв виконавчоi влади та органiв мiсцевого самоврядування,

формування, встановлення та застосування тарифiв на послуги з утримання
будинкiв i споруд та прибудинкових територiй, на теплову енергiю, послуги з

централiзованого оп€Lпення, ц€нтралiзованого водопостачання i
водовiдведення, цiн на продовольчi товари, в т.ч. цiн на хлiб та хлiбобулочнi
вироби, лiкарськi засоби та вироби медичного призначення, тарифiв на
транспорт та з питань захисту прав споживачiв, пайовоi участi.

Зважаючи, що численна кiлькiсть звернень надходить з питань пайовоI

участi у cTBopeHHi i розвитку соцiальноi та iнженерно транспортноi
iнфраструктури MicTa Кисва (52,4 % вiд загальноi кiлькостi звернень)

фахiвцями iз зазначених питань ведеться прийом громадян (20 годин на
тиждень) у примiщеннi комун€Lльного пiдприемства <<Киiвське iнвестицiйне
агенство>> на 2-му поверсi адмiнбулiвлi за адресою вул. Хрещатик, 3б, пiд час
якого проводиться роз'яснювzlJIьна робота та прийом заяв з вiдповiдними
документами. Термiни розгляду таких документiв складае 10 робочих днiв.
Вживаються заходи для зручного та швидкого вирiшення питань громадян.
Зокрема, з 01 сiчня 2018 року введено в експлуатацiю електронний cepBic
подачi звернення та пiдписання договору по сплатi пайовоi участi. Щаний cepBic

розмiщено на офiцiйний суб-веб сторiнцi ,Щепартаменту економiки та
iнвестицiй (dei.kievcity.gov.ua) за посиланням http://cabinet-pai.gioc.kiev.ua/.

Протягом 9 мiсяцiв 2018 року укладено 92 договори та 37 додаткових угод
про сплату пайовоi участi, пiдготовлено довiдок про сплату коштiв на розвиток
соцiальноi та iнженерно-транспортноТ iнфраструктури MicTa Киева - 106 шт.

У звiтному перiодi виконув€rлися роботи на об'ектах, передбачених
Програмою економiчного i соцiального розвитку м. Киева на 20l8-2020 роки,
перелiк яких формувався першочергово, з врахуванням потреб громад на
мiсцях.

Зокрема у звiтному перiодi,у mранспорmнiй сферi:
пiсля реконструкцii вiдкрито сходи вiд провулку 

'Щесятинного до вулицi
Гончарноi та проведенi роботи по благоустрою прилеглоi територii в межах
пiшохiдноi алеi до Андрiiвського узвозу;

встановлено в'iзнi знаки на l6-My кiлометрi автомобiльноi дороги Киiв-
Житомир та на 14-му кiлометрi автомобiльноi дороги Киiв-Одеса;

завершено проекryвання I черги будiвництва дiльниця вiд
ст. Сирець до ст. <Проспект Правди)) з двома станцiями (<Мостицька)) та
<<Проспект Правди>>) ,а дiльницею вилочного вiдгалуження в бiк
ст. <<Вино|радар).

провоduлuся робоmu з:
булiвничтва Подiльського мостового переходу через р. Щнiпро;
будiвництва Великоi Окружноi дороги на дiлянцi вiд просп. Маршала

Рокоссовського до вул. Богатирськоi з будiвництвом транспортноi розв'язки в

рiзних рiвнях;



реконструкцii проспекту Миколи Бажана у.Щарницькому районi м. Киева;
булiвничтва свiтлофорних об' cKTiB;
встановлення 3-х в'iЪних знакiв на в'iЪдах у MicTo Киiв;
реконструкцiТ транспортноi розв'язки на перетинi проспекту Перемоги з

вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченкiвському районах м. Киева;
проектування булiвничтва мостового пiшоходно-велосипедного переходу

мiж парками "Хрещатий" та "Володимирська гiрка" в Печерському та
Шевченкiвському районах;

проектування реконструкцii вул. IBaHa Федорова вiд вул. Великоi
ВасилькiвськоТ до вул. AHpi Барбюса у Печерському районi м. Кисва;

проектування будiвництва автомобiльноi дороги на дiлянцi мiж вул.
О. !овбуша та Броварським проспектом у Щнiпровському районi;

проектування булiвничтва транспортноi розв'язки на перетинi бульвару
Академiка Вернадського - вул. Академiка €фремова з просп. Академiка
Палладiна у Святошинському районi;

проектування будiвництва транспортноТ розв'язки на примиканнi
вул. СтаронаводницькоТ та вул. ЛаврськоТ до бульв. Щружби народiв (площа
героТв ВеликоТ Вiтчизняноi вiйни);

проектування реконструкцii трамвайноi лiнii по
вул. Алма-Атинськiй;

кориryвання проектноi документацii з реконструкцii трамвайних лiнiй по
вул. Глибочицькiй та вул. ,Щмитрiвськiй у IIТевченкiвському районi м. Киева.

у сф ер i ilс umJ.о в о - комуншtь но zo zo спо d арсmв а
завершенi роботи з:

оснащення l58 об'ектiв освiти районного пiдпорядкування системою
диспетчеризацii та монiторинry енергоспоживання;

реконструкцii водопроводу Д:500 мм на вул. Борщагiвськiй вiд
пров. Ковальського до Повiтрофлотського мосту;

реконструкцii (протиаварiйних робiт) пiдпiрних cTiHoK на схилi бiля
будинку J\b 14 на просп. Червонозоряному у Солом'янському районi;

укрiплення зсувонебезпечного схилу Совськоi балки бiля вул. Петра
Радченка у Солом'янському районi.

продовжув€rлися роботи з :

реконструкцiТ каналiзацiйних колекторiв по вул. Борщагiвськiй, в частинi
його санацii вiд КК-6 до КК-2б/7а (камера в районi Повiтрофлотського мосту) в
Солом'янському районi м. Киева та по вул. Щегтяренка, III черги Ново-
дарницького каналiзацiйного колектора, Шлiхтеровського та Пiвденно-
Захiдного каналiзацiйних колекторiв;

реконструкцii водопровiдноi мережi Д:300 мм на територii Нацiонального
музею icTopii УкраiЪи у Щругiй свiтовiй вiйнi (Меморiального комплексу);

укрiплення.Щнiпровського схилу бiля Пiшохiдного мосту (2 зсувний цирк)
у Печерському районi, схилу бiля будiвлi на вул. Нижньоюркiвськiй, 53 у
Подiльському районi;

булiвничтва громадського туаJIету на Байковому кладовищi на
вул. Байковiй, б в м. Киевi;



будiвництва бюветних комплексiв на 
"yn. 

Йорланськiй, l 1 в Оболонському
районi та на вул. Урлiвсъкiй, 9 у Щарницькому районi;

оснащення iнженерних вводiв житлових будинкiв комун€rльноi форми
власностi, ЖБК та ОСББ теплолiчильниками рztзом з програмно-апаратною
частиною диспетчеризацii, встановлення iндивiдуальних теплових пунктiв в
житлових будинках комун€Lльноi власностi територiальноТ громади MicTa Кисва,
реконструкцii систем теплопостачання, гарячого водопостачання та
електропостачання закладiв бюджетноi сфери iз застосуванням
вiдновлюв€lльних джерел енергiТ;

термомодернiзацii спецiалiзованоi загаIIьноосвiтньоi школи I-III ступенiв
J\b 316 з поглибленим вивченням украТнськоi мови на просп. Миколи Бажана,
32-а, загальноосвiтнiх навчЕuIьних закладiв Ns 200 на вул. Семашка, 9 та Ns lбб
на вул. ереванськiй, 20, дошкiльних навч€Lпьних закладiв Jф 584 <Софii РусовоI>
на просп. Правди, 82, J\Ъ 599 на вул. Василя Стуса,26-а, школи -дитячого садка
<Ластiвка)) на просп. Оболонському, З2-а;

реконструкцiТ хлорного господарства .Щеснянськоi водопровiдноi станцii
на просп. Алiшера НавоТ, 1А у.Щнiпровському районi м. Киева;

протизсувнi роботи на схилi озера Глинка в районi провулку Академiка
Фiлатова у Печерському районi;

реконструкцiТ очисних споруд <XapKiBcbKi>;
перекладання, прокладання зовнiшнiх iнженерних мереж по пров.

Моторному та по проспекту Науки, будiвництво додаткових емкостей чистоi
води та спорудження розподiльчого пункту i трансформаторних пiдстанцiй у
Голосiiвському районi м. Киева.

у сферi блаzоусmрою:
завершенi роботи з:

оновлення паркiв Партизанськоi Слави у ,Щарницькому районi, I черги
парку <Перемога>) в .Щнiпровському районi, парку <<Совки>> у Святошинському
районi, парку <Вiдрадний> у Солом'янському районi та Сирецького парку у
Шевченкiвському районi ;

введено в експлуатацiю другу чергу реконструкцii та благоустрою парку
<Володимирська гiрка> у Шевченкiвському районi;

проdовсtсувалuся робоmu з :

реконструкцiТ II черги зони органiзованого вiдпочинку озера Тельбiн;

реконструкцiТ та благоустрою Наводницького парку у Печерському районi,
ландшафтного парку у Солом'янському районi, парку <<KioTo>> у .Щеснянському
районi та паркiв <<Оболонь>> i <<Наталка)) в урочищi <<Наталка> у Оболонському
районi;

реконструкцii зливостоковоi каналiзацiТ системи озер Опечень в
Оболонському районi;

розробки проектноТ документацii з реконструкцiТ та благоустрою паркiв:
Наводницького, <Юнiсть> <<ЛТIТ(у, <<Нивки>>, <Пу-кiна>>, <<Орлятко>>,

Труханового острова та парку на вул. Кадетський гай i вул. IBaHa Пулюя;
виготовлення проектноi документацii з реконструкцii та булiвництва: зони

вiдпочинку <Щентр€tльна) та вздовж PycaHiBcbKoi протоки, очисних споруд



дощових (зливових) вод у ГолосiТвському, Щнiпровському та Святошинському
районах, Пiвнiчно-.Щарницького мелiокан€ulу, захисних споруд <Жукiв ocTpiB>.

у сферi Jlсumловоi полimuкu:
в рамках реалiзацii заходiв з будiвництва (придбання) житла укладено

договори на участь у фiнансуваннi будiвництва 87 квартир загальною площею
36З2,5 кв. м для дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування) та
осiб з ik числа, та булiвництва 108 квартир заг€Lllьною площею 6502,7 кв. м для
пiльгових категорiй населення. KpiM цього, придбано майновi права на 2
квартири загzLльною площею |32,4 кв. м для вiдселення мешканцiв житлового
булинку J\b70, корпус 2 на просп. Голосiiвському, якi постражд€Lли внаслiдок
надзвичайноi ситуацii, що виникла у цьому будинку.
у соцiальнiй сферi:

завершенi роботи з
булiвничтва дитячого дошкiльного закладу в 9 мiкрорайонi житлового

масиву Позняки (дiл.15) у Щарницькому районi;
будiвництва заг€шьноосвiтньоi школи у 10-му мiкрорайонi житлового

масиву Осокорки (дiл. 65,66) у ,Щарницькому районi;
реконструкцii дошкiльного навчuLльного закладу J\Ъ260 на

просп. Оболонському, |2-б в Оболонському районi;
проводилися роботи з:

реконструкцii з прибудовою та надбудовою до школи J\Ъ 42 на
вул. Хорольськiй, 19 у Щнiпровському районi;

реконструкцii з прибуловою до будiвлi Киево-Печерського лiцею J\b17l
"Лiдер" Печерського району на вул.Лейпцизькiй, 1l-a у Печерському районi;

реконструкцii з добудовою загzlгIьноосвiтньоi школи J\b 2З на
вул. Путивльськiй, 35 (с.Бикiвня) у ,Щеснянському районi;

реконструкцii з добудовою середньоi загальноосвiтньоi школи J\Ъ22 на
Вiдрадному проспектi, З6-в у Солом'янському районi;

реконструкцiI шкiльного стадiону середньоi школи J\Ъ 24З на вул.
Новомостицькiй, 10 у Подiльському районi;

реконструкцii дошкiльного навч€tльного закладу
J\b б52 на вул. Волго-Щонськiй, 2|-А (вул. Бориспiльськiй, 28/1) у,.Щарницькому
районi;

реконструкцii загальноосвiтнього навч€lJIьного закладу J\b 241r на
вул. Голосiiвська, \2-В Голосiiвському районi;

реконструкцii гiмназiТ-iнтернату J\Ъ299 на вул. Макiiвськiй, 9 у
Оболонському районi;

проектування реконструкцii з надбудовою дошкiльного навчzllrьного
закладу J\Ъ345 на вул. CaHaTopHtй,9-a i термосанацii булiвлi загапьноосвiтнього
навч€шьного закладу J\b 26l ло вул. Вербицького, 7 у .Щарницькому районi,
рекоцструкцiТ дошкiльного навчапьного закладу J\Ъ43б на вул. Автозаводськiй,
I7 -а в Оболонському районi;

реконструкцiТ булiвель КиIвського мiського перинатального центру
структурного пiдроздiлу Киiвського мiського центру репродуктивноi та



перинатальноi медицини на просп. Героiв Сталiнграда, lб у Оболонському
районi м. Киева;

реконструкцii приймального та спецiаrriзованих вiддiлень Киiвськоi
MicbKoi клiнiчноТ лiкарнi Jф 12 на вул. Пiдвисоцького, 4а у Печерському районi
м. Киева;

реконструкцiТ покрiвлi та утеплення фасаду центральноi районноi дитячоi
полiклiнiки на вул. Пiвнiчнiй, 4-ау Оболонському районi м. Киева;

термомодернiзацiT будiвлi КНП <Консультативно-дiагностичний центр) на
вул. Симиренка,10 у Святошинському районi;

реконструкцii стадiону зi штучним покриттям на вул. ,Щрайзера,2-б;
реконструкцii легкоатлетичного манежу Школи вищоi спортивноi

майстерностi на просп. Павла Тичини, l8 у !нiпровському районi;
реставрацii та реабiлiтацii з технiчним переоснащенням i реконструкцiсю

прибудови театр€Lпьно-видовищного закладу культури кКиiвський
нацiональний академiчний театр оперети) на вул. Червоноармiйськiй, 53lЗ у
Печерському районi м. Кисва;

реставрацii з пристосуванням пiд розмiщення держ. спецiалiзованого
мистецького навч€lльного закладу <КиТвська дитяча школа мистецтв J\b

2 iм.М.I.Верикiвського) об'скта по вул. Воровського, 2 з прибуловою до нього
концертноi зали у Шевченкiвському районi;

реконструкцiТ об'сктiв КиIвського зоологiчного парку загzLльнодержавного
значення на просп. Перемоrи,З2 у Шевченкiвському районi;
у сферi мiсmобуdiвно'i полimuкu проdовJtсувu.uся робоmu з:

розробки та коригування матерiалiв дет€tльних планiв та концепцiй
розвитку територiй, мiстобулiвних програм та iншоi мiстобулiвноi
документацii, паспортiв вулиць, мiських вузлiв, розробки технiко-економiчних
обrрунтувань г€Lлузевих та комплексних схем;

розробки iнтегрованого плану розвитку транспортноi iнфраструктури м.
Киева та його примiськоi зони;

розробки та впровадження комплексноi iнформацiйно-аналiтичноТ
системи <Мiстобудiвний кадастр м. Кисва>.

Протягом 9 мiсяцiв 2018 року директором .Щепартаменту економiки та
iнвестицiй на особистому прийомi прийнято l1 громадян (Щедковська Г.Л.,
Iващенко е.В., Керешема 0.I., Щовганич М.Ю. та Леоненко I.B. - 2 rryийоми,
Мороз А.О., Федоренко В.О., Олефiренко М.Г., Алiсв Н.Л., Швець О.) з
вирiшення питань пайовоiучастi у cTBopeHHi i розвитку соцiальноiта iнженерно

- транспортноi iнфраструктури MicTa Киева. За результатами прийому BciM
громадянам наданi rpyHToBHi роз'яснення.

Також, за 9 мiсяцiв 2018 року заступником директора Щепартаменту -

нач€LIIьником управлiння цiновоi полiтики особисто прийнято 15 громадян
(Бiсик З.Ф., Корсаков С.В., Кириченко В.П., Передро О.В., Борисова A.I.,
Косаченко I.M., Гончаренко А.М., Фiлiпов В., Бiлецька I.A., Терещенко В.С.,
Пружанський О.О., Медведева Л.М., Кошевий Ю.А., Воронов А.Н., Глускiна
Т.С.) з питань формування тарифiв на послуги з утримання булинкiв i споруд



та прибудинкових територiй та нарахування плати за житлово-комунальнi
послуги. BciM зzulвникам наданi в межах компетенцii роз'яснення.

Yci звернення, якi надiйшли до Щепартаменту економiки та iнвестицiй,
були вiдпрацьованi у визначенi законодавством термiни та за результатами
опрацювання були наданi вiдповiдi в межах компетенцii,Щепартаменту.

,Щепартамент економiки та iнвестицiй i надалi продовжуватиме роботу по
забезпеченню всебiчного розгляду звернень громадян, посиленню персональноi
вiдповiдальностi фахiвцiв за вирiшення питань, що порушуються у зверненнях
громадян, забезпеченню об'ективноi, неупередженоi i вчасноi перевiрки фактiв,
викладених у зверненнях, i фактичному поновленню порушених прав та
iHTepeciB |ромадян.

,Щодаток на 9 арк.

З повагою

Щиректор Н. Мельник

Кушнiрчук
2027660

,/Уй,е

\



,Щодаток 1 СП
дАнI

про звернення громадян, що надiйшли до.Щепартаменту економiки та iнвестицiй
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради (КиТвськоТ мiськоi державноТ адмiнiстрацiТ)

за перiод з 01.01.2018 по 30.09.2018 у порiвняннi з аналогiчним перiодом 20l7 року

* указавi пупкrи Класифiкатора зверпень громадяЕ, затверджеЕого постмовою Кабiпеrу MiBicцiB Украiви ЛЪ 858 вiд 24 всреqrя 2008 року

Jф з/п .Щепартамент економiки та
iнвестицiй Кiлькiсть ycix звернень

Кiлькiсть звернень, що
надiйшли поштою

(п.1.1, 1.1-1, 1.3-1.6) "'

Кiлькiсть звернень Еа
особистому прийомi

(п.1.2)

Кiлькiсть громадян, якi
звернулися

20|7 20l8 20l"| 2018 201,7 2018 20|,7 20l8

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 10

1з14 91з 49l 4т7 82з 496 101 84 484]

N9

з/п
Кiлькiсть звернень, з них:

повторних
(r1.2.2)

колективних
(п.5.2)

ВtД }лIасникlв та
iнвалiдiв вiйни,

учасникiв
бойових дiй

(п. 7.1, '7.З"7.4,
,7.5)

вiд iнвалiдiв
I,II,III групи

(п.7 .7 ,'7 .8,'7 .9)

вiд BeTepaHiB
працi
(п.7.6)

вiд
дlтеи вlини

(п.7.2)

вlд членlв
багатодiтних

сiмей, одиноких
MaTepiB, MaTepiB-

героТнь
(п.7. l l ,7 .|2,'7 .|З)

вiд учасникiв
лiквiдацii

наслiлкiв aBapii
на ЧАЕС

та осiб, що
потерпiли вiд

ЧорнобильськоТ
катастрофи
(п.7.|4,7.15)

20|,7 20l8 20|7 20l8 20|,7 2018 20|,7 20l8 201,7 20l 8 201,7 20l8 2017 2018 20]',7 2018

ll l2 lз |4 15 16 l7 l8 19 20 2l 22 2з 24 25 26

з19 160 J l 8 13 9 lз 5 J l 2 1 8



Щодаток l СП
(продовження)

Jt
зlп

Кйькiсть
питань,

порушених

у
зверненнях
громадян

у тому числ1 питання:
аграрноi

полiтики i
земельних
вiдносин

транспорту
i зв'язку

фiнансовоТ,
податковоТ,

митноТ
полiтики

соцiального
захисту

прачi
i заробiтноi

плати

охорони
здоров'я

комчнаJIьного
господарства

житловоl
полiтики

екологii та
природних
peclpciB

забезпечення
дотиманнJI
законностi
та охорони

правопорядку

201,7 20l8 201.,7 20l8 20|,7 2018 2017 20l8 201^7 2018 20|7 2018 2017 2018 20|,7 2018 201,7 2018 201,7
201^

8
201,7 20l8

2,7 28 29 30 31 з2 JJ з4 35 зб з7 38 з9 40 4| 42 4з 44 45 46 41 48
lзl4 91з 6 4 7 l9 з l 2 l 2 256 269 11 ll l 2

лъ
зlп

у тому числi питання:
ciM'T, дiтей,

молодi,
гендерноi
piBHocTi,

фiзичноi
культури
i спорту

освiти, науковоТ,
науково-
технiчноi,
lнновацlиноl
дiяльностi та

lнтелектч€шьноl
власностi

дiяльностi
об'€днань

громадIн, релiгii
та

мiжконфесiйних
вiдносин

дiяльностi
центрiшьних

органiв
виконавчоТ влади

дiяльностi
мiсцевих
органiв

виконавчот
влади

дiяльностi
органiв

мiсцевого
самоврядування

державного
будiвництва,

адмiнiстративно-
територiального

устрою

iншi

201,7 2018 201,7 2018 201,| 2018 2011 20l8 20|,7 2018 201,7 2018 201,7 201 8 201,7 2018

49 50 5l 52 53 54 55 56 57 58 59 60 бl 62 бз 64
2 l 2 4 l 6 4 8 3 1008 59з

Щиректор Н. Мельник
(пiдпис)

у#?р/ a,-



Iнформацiя щодо розгляду звернень громадян,
що надiйшли до,Щепартаменту економiки та iнвестицiй

виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoi державноТ адмiнiстрацiТ)
у розрiзi кореспондентiв за перiод з 01.01.2018 по 30.09.2018

Додаток 2 СП

Кiлькiсть звернень виконаних в строк, з якихJ$
з/п

Кореспондент, звiдки надiйшло звернення

Загальна
кiлькiсть
звернень о

0)

о
оц
Ф
с)

о
а)

о
z
E{

ф

с)
i о

ьа

са
(в

кiлькiсть
звернень

виконаних з
порушенням

о
о
о
ciо

1{< КиiЪська MicbKa державна адмiнiстрацiя, з

них
з57 3 340 4 10

- доручень Киiвського мiського голови,
з них

18 18

- доповiсти особисто КиiЪському
MicbKoMy головi

2* Адмiнiстрацiя Президента УкраiЪи
3{< Кабiнет MiHicTpiB УкраТни
4t( Верховна Рада УкраТни
5* Народнi депугати УкраiЪи
б* Органи прокуратури Украiни
7* Iншi органи державноi влади
8* Громадян 55б 135 375 1 45
9 Всього 913 138 715 э 55

Щиректор Н. Мельник

i}fu"r,о
с



Щодаток 3 СП

Iнформацiя щодо розгляду звернень громадян
керiвником,Щепартаменту економiки та iнвестицiй

виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
та взятих ними пiд особистий контроль за перiод з 01.01.20l8 по 30.09.2018

Результат розгляду

Звернення, що надiйшли

кiлькiсть
звернень,

що
надiйшли
поштою

кiлькiсть
звернень,

отриманих
на

особистому
прийомi

Всього
звернень

Ким
розглянуто

TepMiH
виконання,

фактично
виконано

о
Ф
о
ф

ц
с/)

о
с)

о
с,)оа

о
с)

фо
z
E{

ф

0)
н

сý

ц

Вiд жiнок, яким присвоено
почесне звання УкраiЪи
"Мати-героiня"
Вiд iнвалiдiв ВВв
Вiд ГероiЪ Соцiалiстичноi
Працi
Вiд ГероiЪ Радянського
Союзу
Вiд ГероiЪ Украiни
Всього:

.Щиректор Н. Мельник
)

;у/,,,""-



.Щодаток 4 СП

Iнформацiя про проведення особистих, виiЪних прийомiв громадян та прямих ("гарячих") телефонних лiнiй
керiвником !епартаменту економiки та iнвестицiй

виконавчого органу КиiЪськоТ MicbKoT ради (КиiЪськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацii)
за перiод з 01.01.2018 по 30.09.2018

кiлькiсть особистих
прийомiв громадян

начальника

кiлькiсть виiъних
прийомiв

начальника

Кiлькiсть прямих
"гарячих"

телефонних лiнiй
начальника

]ф
зlп

.Щепартамент
економiки та iнвестицiй

б3
сао

с)

цо
ОF

,о_ !ц,(в

кiлькiсть
громадян,
прийнятих

на
особистих
прийомах (с

Ф

F

с.)

цо
ОF

\оч
цt (ý

кiлькiсть
громадян,
прийнятих
на витзних
прийомах о

до
Ф

Ф
(f)

цо
ОF

ю!ц{ (б

спё

кiлькiсть
прийнятих
телефонних

дзвiнкiв

9 11 l1 9 9

!иректор Н. Мельник
(пiдпис)

'rfr,"-"{-

n

\



.Щодаток 5 (ЗВГ ЕФ-1.1) СП

довцкА
щодо роботи зi зверненнями громадян, що надiйшли до Департаменту економiки та iнвестицiй

виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii
за перiод з за перiод з 01.01.2018 по 30.09.2018

З них

Jф
Звiдки надiйшли

звернення
кiлькiсть
звернень 1 2 aJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lз l4 15

1
Вiд громадян
поштою б0 6 0 0 2 1 59 0 l1 0 4з 0 1 0 0 5

2
Вiд громадян на
особистому
прийомi

496 69 0 0 0 0 496 0 124 0 зз2 0 0 0 0 40

3

Через

уповноважену
особу

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0

4 Через органи влади з57 85 0 0 22 2 эZэ 32 J 0 340 0 4 0 0 10
5 з них вiд КМУ 5 J 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6
Через засоби
масовоi iнформацii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7
Вiд iнших органiв,
установ органiзацiй

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом 913 1б0 0 0 24 3 878 32 138 0 715 0 5 0 0 5э

кiлькiсть
громадян,

що

82l'

з740
|7з

0

0

484,|

286

0

l. Колеrгивяих;2. Повторних; 3. Вiд героЪ, iнвалiдiв ВВВ;4. Вiд BeTcpaHiB вiйяи m працi, баmтодiтних сiмей та iнlлих Фомаддн, якi поте6)лоть соцiального
захисту m пiдтимкц 5. Пропозицii;6. Заяви, клопоmння;7. Скарги;8, Вирiшено позитивно;9. Вiдмовлеяо у]адоволеннi; l0. Дано роз'rсненяя; l1. ЗверяеяIя,
що поверцдо авmровi вiдповiдно до стат€й 5 i 7 Закону УIФаТни "Про звернення громадrн"; 12, Зв€рн€ння, що пересилаеться за вал€жнiстю вiдповiдно до сгаrтi
7 Закону УкраТни "Про звернення громадян"; 13. Звернення, що не пiдляга€ розгляду вiдповiдно до 8 i 17 Закону УкраТни "Про звернення громадян>; 14

!иректор Н. Мельник

J2kз 2./''

Розглянуто, надано вiдповiдь з порушенням TepMiHiB; l5. У стадiТ р;9згJ}яду.
l'

n



Додаток 5 (ЗВГ ЕФ-1.2) СП

довIдкл
щодо роботи зi зверненнями громадян, що надiйшли до Департаменту економiки та iнвестицiй

виконавчого органу КиiЪськоТ MicbKoT ради (КиТвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацii)

З них*

Jф
Звiдки

надiйшли
звернення

Кiль
KicTb
звер
нень

1 2 J 4 5 2з 24 25 26 2,76 7 8 9 l0 ll |2 13 14 l5 16 17 l8 19 20 2l 22

1
вiд громадян
поштою

60 0 0 0 0 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 о 1 0 0 0

2

Вiд громадян
на
особистому
прийомi

496 0 0 U 4,76 0 0 0 U 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 l8

J
Через

уповноважену
особу

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Через органи
влади

з51 0 4 19 27 3 2 0 0 0 268 l1 0 0 0 1 2 4 1 0 0 0 3 2 0 0 0 l0

5
з них вiд
кму 5 0 1 0 00 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6
Через засоби
MacoBoi
iнформацii

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U 0

,7

Вiд iнших
органiв,
установ
органiзачiй

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 о 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом 9lз 0 4 19 553 3 2 0 0 0 269 ll 0 0 0 l 2 4 1 0 0 0 4 3 0 0 0 31

за з 01.01.2018 по 30.09.2018
Кiлькiст

ь
громадя

Н, Що
звернули

ся

82l

з740

11з

4847

пйприсмництво; 5. Фiяансов4 подmков4 митяа лолiтищ б. соцiальна лолiтrка, соцiмьяий захйсг на.6левнц 7. Прдц i зарбiпа шатаj 8. охорм працi та промислова бвп.кq 9. охоряа

технiчн4 iнновацiйна дiяльнigгь та iнтелектуальна власнiсть; l 8. Iнформачiйна полiтикц
20. fliяльнiсть BepxoBHoi Ради УкраТни, Президента Украiни та Кабiнету MiHicTpiB
23. liяльнiсть органiв мiсцевого самоврядування; 24. liяльнiсть пiдприсмств та
адмiнiстративно-територiальний устрiй; 27. Iнше.

286

0

0

0

!ирекгор
Il. Мельник

об'сднань громадян, релiгiя та мiжконфесiйнi вiдносини;
22. .Щiяльнiсть мiсцевих органiв виконавчоi влади;

25.
центральних органiв



,Щодаток б (АПУ)
дАнI

про звернення громадян, що надiйшли до
до .Щепартzlп,Iенту економiки та iнвестицiй

виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT державноi адмiнiстрацii)
за перiод з 01.01.2018 по З0.09.2018 у порiвняннi з аналогiчним перiодом 2017 року

Ns з/п ,Щепартамент економiки
та iнвестицiй

кiлькiсть
ycix звернень

кiлькiсть
звернень, що

надiйшли
пошток)

(п.1.1, 1.1-1,
1.3-1.6) *

кiлькiсть
звернень на
особистому

прийомi
(п.1.2)

Результати розгляду звернень:

вирlшено
tIозитивно

п.9.1

вlдмовлено
у

задоволеннi
п.9.2

дано
роз'яснення

п. 9.З

1нше
п, 9.4 - 9.6

20|,7 20l8 201,7 2018 2017 20l8 20|7 2018 20l7 201 8 2017 2018 2017 2018

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 l1 |2 lз l4 l5 lб
lз 14 9lз 49l. 4|,7 82з 496 241^ l38 984 7|5 89 60

+ укщанi пlтlкти Класифiкатора зверневь громадяЕ, затверIг,кевого постаIrовою Kбirrery MiricTpiB Украtни Nо 858 вiд 24 версЕя 2008 року

кiлькiсть звернень, з них:
повторних

(п.2.2)
колективних

(п.5.2)
Вiд }"lасникiв
та iнвалiдiв

вiйни,
учасникiв

бойових дiй
(п. 7.1, 7.3,'7.4,

7.5)

вiд iнвалiдiв
I,II,III групи

(п.7 .1 , '7 .8, 'l .9)

вlд ветеранlв
прачi
(п.7.6)

вlд
дiтей вiйни

(п.1.2)

вlд членlв
багатодiтних сiмей,
одиноких MaTepiB,

матерiв-героiнь
(п.7.1 l ,'7 .l2,7 .|З)

вiд уlасникiв лiквiдацiТ
наслiдкiв aBapiT на ЧАЕС
та осiб, що потерпiли вiл

Чорнобильськоi
катастрофи

(п.7.14,7.15)

2017 20l8 2017 20l8 2017 2018 201.,7 201 8 20|7 2018 201,7 2018 20l7 20l8 201,7 2018

1,7 18 19 20 21 22 2з 24 25 26 2,7 28 29 30 31 з2
319 lбl J 1 8 lз 9 lз 5 J 1 2 1 8



Додаток б
(продовження)

кiлькiсть
питань,

порушених

у
зверненнях
громадян

у тому числi питання:
аграрноi

полiтики i
земельних
вiдносин

транспорry
i зв'язку

фiнансовоi,
податковоТ,

митноi
полiтики

соцiального
захисry

tIрацl
i заробiтноi

плати

охорони
здоров'я

комун€шьного
господарства

житловоl
полiтики

екологiт та
природних
pecypciB

забезпечення
дотриманнrI
законностi
та охорони

правопорядку

20l7 20l8 2017 20l8 20|7 2018 20l1 2018 201,7
201

8
2017 2018 20|7 2018 201,7 201 8 20l7 201 8 20|,7 2018 20]L,7 2018

зз з4 з5 зб 5l 38 з9 40 41 42 4з 44 45 46 4,7 48 49 50 5l 52 5з 54
lз 14 9lз 6 4 7 l9 J l 2 l 2 256 269 1l 11 l 2

у тому числl питання
ciM'T, дiтей,

молодi,
гендерноТ
piBHocTi,

фiзичноТ
кульryри
i спорry

освiти, науковоi,
науково-

технiчно1,
iнновацiйнот
дiяльностi та

iнтелекryальноi
власностi

дiяльностi
об'еднань

громадян, релiгii
та

мiжконфесiйних
вiдносин

дiяльностi
цен,тр€lльних

органiв
виконавчоi

влади

дiяльностi
мiсцевих
органiв

виконавчоi
влади

державного
будiвництва,

адмiнiстративно-
територiального

устрою

lншl
Штатна

чисельнiсть
пiдроздiлу

роботи зi
зверненнями

громадян

дiяльностi
органiв мiсцевого
самоврядування

20|1 2018 201,7 201 8 20l,| 2018 20|7 20l8 20|,7 20l8 2011 20l8 20l7 2018 20|7 20l8 2017 2018

55 56 51 58 59 60 72бl 62 бз 64 65 66 67 68 69 70 ,7l

2 1 2 4 1 6 4 8 3 1008 59з 4 4

Щиректор Н. Мельник
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