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Звiт про роботу зi зверненнями |ромадян
за I пiврiччя 2018 року

на Ns 040-750 вiд 07.0б.2018

Шановна Оксано Леонiдiвно!

У ,Щепартаментi економiки та iнвестицiй пiдготовлено звiт про хiд
виконання Указу Президента вiд 07.02.2008 NЬ109 <Про першочерговi заходи
щодо забезпеченЕя реалiзацii та гарантуваннrI конституцiйного права на
звернення до органiв державноi влади та органiв мiсцевого самоврядування>) за
I пiврiччя 2018 року.

За звiтний перiод до .Щепартаменту економiки та iнвестицiй надiйшло б8l
звернення громадян, з них З28 було прийнято пiд час особистих прийомiв, що
проводяться спiвробiтниками вiддiлу з питань контрольно - аналiтичноi та
органiзацiйноi роботи, З5З звернення були отриманi поштою, iз загальноТ
кiлькостi 119 колективних. У cyMi до ,Щепартаменту економiки та iнвестицiй за
I пiврiччя 2018 piK звернулося З387 громадян.

За звiтний перiод до .Щепартаменту економiки та iнвестицiй звернень вiд
жiнок, яким присвоено звання <<Мати-героiня>, Героiв Радянського союзу,
ГероiЪ Соцiалiстичноi працi, iнвалiдiв ВВВ та ГероiЪ УкраiЪи не надходило.
Надiйшло 1 звернення вiд учасника бойових дiй, 7 звернень вiд iнвалiдiв I

OJe/ " * t,



групи, 5 звернення вiд iнвалiдiв II групи, 12 вiд BeTepaHiB працi та 3 вiд дiтей
вiйни, 2 вiд багатодiтних сiмей, б вiд iнвалiдiв ЧАЕС.

Результати аналiзу звернень показують, що з€uIвниками порушувЕtлись

рiзнi питаннrI: економiчноi, iнвестицiйноi, житловоi полiтики, будiвництва та
реконструкцii, транспорту та зв'язку, комун€rльного господарства, дiяльностi
мiсцевих органiв виконавчоi влади та органiв мiсцевого самоврядування,
формування, встановлення та застосуваннrI тарифiв на послуги з утриманнrI
будинкiв i споруд та прибудинкових територiй, на теплову енергiю, послуги з

централiзованого опалення, централiзованого 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, пайовоТ участi.

Зважаючи, що численна кiлькiсть звернень надходить з питань пайовоi

участi у cTBopeHHi i розвитку соцiальноi та iнженерно транспортноi
iнфраструктури MicTa Киева (46,4 % вiд загальноi кiлькостi звернень)

фахiвцями iз зазначених питань ведеться прийом громадян (20 годин на
тиждень) у примiщеннi комун€шьного пiдприемства <КиiЪське iнвестицiйне
агенство) на2-му поверсi адмiнбулiвлi за адресою вул. Хрещатик, 36, пiд час
якого проводиться роз'яснюв€Lпьна робота та прийом заяв з вiдповiдними
документами. Термiни розгляду таких документiв складас 10 робочих днiв.
Вживаються заходи для зручного та швидкого вирiшення питань |ромадян.
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:llcabinet-pai.gioc.kiev.ual.

Протягом I пiврiччя 2018 року укладено 64 договори та 29 додаткових угод
про сплату пайовоi участi, пiдготовлено довiдок про сплату коштiв на розвиток
соцiальноi та iнженерно-транспортноi iнфраструктури MicTa Киева - 75 шт.

У звiтному перiодi виконув€lлися роботи на об'ектах, передбачених
Програмою економiчного i соцiального розвитку м. Кисва на 20|8-2020 роки,
перелiк яких формувався першочергово, з врахуванням потреб |ромад на
мiсцях.

Зокрема у звiтному перiодi, у транспортнiй сферi:
встановлено в'iзнi знаки на 16-му кiлометрi автомобiльноi дороги Киiв-

Житомир та на 14-r"ry кiлометрi автомобiльноi дороги Киiв-Одеса;
проводилися роботи з:

будiвництва Подiльського мостового переходу через р. Щнiпро;
реконструкцii сходiв вiд провулку Щесятинного до вулицi Гончарноi та

благоустрою прилеглоi територii в межах пiшохiдноi алеi до Андрiiвського

узвозу;
будiвництва свiтлофорних об' eKTiB;
встановлення 3-х в'iЪних знакiв на в'iздах у MicTo КиТв;
проектуванIuI будiвництва дiльницi Сирецько-ПечерськоТ лiнii

метрополiтену вiд станцii <<Сирець>> на житловий масив Виноградар з
електродепо у Подiльському районi;



пРоектУванЕя реконструкцii транспортноТ розв'язки на перетинi
проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченкiвському
районах м. Киева

у соцiальнiй сферi:
Завершено роботи з будiвництва дитячого дошкiльного закладу у 9

мiкрорайонi житлового масиву Позняки (дiл. 15) у .Щарницькому районi;
проводилися роботи з:

будiвничтва загальноосвiтньоi школи з басейном у 10-му мiкрорайонi
житлового масиву Осокорки (дiл. б5, 66) у,Щарницькому районi;

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

реконструкцii з прибудовою до будiвлi Киево-Печерського лiцею Ns171
"Лiдер" Печерського району на вул.Лейпцизькiй, 11-а у Печерському районi;

реконструкцii з добудовою загальноосвiтньоi школи Ns 2З на
вул. Путивльськiй, 35 (с.Бикiвня) у,,Щеснянському районi;

реконструкцii дошкiльного навчzlльного закладу Ns260 на просп.
Оболонському, |2-б в Оболонському районi;

реконструкцii шкiльного стадiону середньоi школи J\9 24З на вул.
Новомостицькiй, 10 у Подiльському районi;

реконструкцii з добудовою середньоi загальноосвiтньоi школи J\b22 на
Вiдрадному проспектi, 36-в у Солом'янському районi;

реконструкцii стадiону зi штучним покриттям на вул. Щрайзера,
2-б у .Щеснянському районi;

реконструкцii приймального та спецiалiзованих вiддiлень КиТвськоi
MicbKoi клiнiчноТ лiкарнi Jф 12 на вул. Пiдвисоцького, 4-uy Печерському районi;

реконструкцii будiвель Киiвського мiського перинатztльного центру -

структурного пiдроздiлу Киiвського мiського центру репродуктивноi та
перинатальноТ медицини на просп. ГероiЪ Сталiнграда, 16 у Оболонському

районi;
реконструкцii покрiвлi та утеплення фасаду центрi}льноi районноi дитячоi

полiклiнiки на вул. Пiвнiчнiй, 4-ав Оболонському районi;
реставрацii з пристосуванням пiд розмiщення КиТвськоТ дитячоi школи

мистецтв J\Ъ 2 iM. М. Верикiвського об'екта на вул. Воровського,2 з

прибуловою до нього концертноi зали у Шевченкiвському районi;
реконструкцii об'сктiв КиiЪського зоологiчного парку

загальнодержавного значення на просп.Перемоги,З2 у ТIТевченкiвському

районi;
у житлово-комун€rльнiй сферi :

завершенi роботи з оснащеннrI 158 об'ектiв освiти районного
пiдпорядкування системою диспетчеризацii та монiторинry енергоспоживання.

продовжувЕrлися роботи з:

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



реконструкцii кана.лiзацiйного колектора Д:1500-2000 мм по вул.
Борщагiвськiй, в частинi його санацii вiд КК-6 до КК-26/7а (камера в районi
Повiтрофлотського мосry) в Солом'ffIському районi м. Киева;

реконструкцii водопровiдноi мережi Д:300 мм на територii Нацiонального
музею icTopii УкраiЪи у .Щругiй свiювiй вiйнi;

реконструкцii каналiзацiйного колектора Д:1000-1200 мм по вул.
.Щегтяренка в Оболонському районi;

реконструкцii очисних споруд <XapKiBcbKb ;

реконструкцiТ (протиаварiйних робiт) пiдпiрних cTiHoK на схилi бiля
булинку Ns14 на проспектi Червонозоряному у Солом'янському районi;

УКрiплення схиJý/ бiля будiвлi на вул. Нижньоюркiвськiй, 53 у
Подiльському районi та протиаварiйнi роботи з укрiпленЕя зсувонебезпечного
схилу Совськоi балки бiля вул. Петра Радченка у Солом'янському районi;

будiвництва громадського туiIлету на Байковому кладовищi, вул.'
Байкова,бвм.Киевi;

будiвництва бюветного комплексу на вул. Иорданськiй, 11 в
Оболонському районi;

термомодернiзацii дошкiльних навчЕtльних закJIадiв J\b599 на вул. Василя
Сryса, 26-а, М584 <Софii Русовоi> на просп. Правди, 82, спецiалiзованоi
заг€rльноосвiтньоi школи I-Ш сryпенiв Ns3lб з поглибленим вивченням

украihськоi мови на просп. Миколи Бажана, 32-а та загальноосвiтнього
навчzlльного закJIаду М200 на вул. Семашка, 9;

оснащення iнженерних вводiв житлових булинкiв комунальноТ форми
власностi, ЖБК та ОСББ теплолiчильниками р€lзом з програмно-апаратною
частиною диспетчеризацiТ.

у сферi житлового господарства в рамках реалiзацii заходiв з будiвництва
(придбання) житла укJIадено договори на участь у фiнансуваннi булiвшrчтва 87
квартир загальною площею 36З2,5 кв. м для дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування, та осiб з iх числа, та будiвництва 108 квартир
заг€rльною площею 6502,7 кв. м для пiльгових категорiй населеннrI.

у сферi благоустрою:
завершенi роботи з оновлення парку Вiдрадний у Солом'янському районi

та першоi черги парку <<Перемогa>) в .Щнiпровському районi.
продовжувалися роботи з:

реконструкцii II черги зони органiзованого вiдпочинку озера Тельбiн;

реконструкцii та благоустрою Наводницького парку у Печерському районi,
ландшафтного парку у Солом'янському районi, парку <<Володимирська гiркa> у
Шевченкiвському районi та паркiв <Оболонь>> та <<Наталка> в урочищi
<<Наталка> у Оболонському районi;

у сферi мiстобудiвноI полiтики велись роботи з:

розробки та кориryвання матерiалiв детальних планiв та концепцiй
розвитку територiй, мiстобудiвних програм та iншоi мiстобудiвноТ
документацii, паспортiв вулиць, мiських вузлiв, розробки технiко-економiчних
обцрунryвань гаJIузевих та комплексних схем;



розробки iнтегрованого плану розвитку транспортноi iнфраструктури м.
Ктранспортноi iнфраструктури м. Киева та йою примiськоi зони.

Протягом I пiврiччя 2018 року директором .Щепартаменту економiки та
iнвестицiй на особистому прийомi прийIuIто 7 громадян (.Щедковська Г.Л.,
Iващенко С.В., Керешема 0.I., .Щовганич М.Ю. та Леоненко I.B. - 2 лрпйоми,
Мороз А.О.) з вирiшення питань пайовоТ участi у cTBopeHHi i розвитку
соцiальноi та iнженерно транспортноi iнфраструктури MicTa Киева. За

результатами прийому BciM цромадянам наданi Црунтовнi роз'яснення.
Також протягом I пiврiччя 2018 заступником директора.Щепартаменту -

начальником управлiння цiновоi полiтики особисто прийнято 11 цромадян
(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.) з питань формування тарифiв на послуги з утриманнrI
будинкiв i спорул та прибудинкових територiй та нарахування плати за
житлово-комунЕrльнi пос.гryги. BciM заявникам 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 робоry по
забезпеченню всебiчного розгJuIду звернень громадян, посиленню персональноi
вiдповiдальностi фахiвцiв за вирiшення питань, що порушуються у зверненнях

Iромадян, забезпеченню об'сктивноi, неупередженоi i вчасноI перевiрки фактiв,
викJIадених у зверненнях, i фактичному поновленню порушених прав та
iHTepeciB lромадян.

,Щодаток на 9 арк.

З повагою

Перший заступник директора о. MaMiHa

/b-z--



!одаток 1 СП
дАнI

про звернення громадян, що надiйшли до ,Щепартаrчrенту економiки та iнвестицiй
виконавчого оргilну КиiЪськоi мiськоi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)

за перiод з 01.01.2018 по 30.06.2018 у порiвняннi з аналогiчним перiодом 20l7 року

* ухазаяi пупкти Кrисифiкатора зверпеrъ громадяtL затверджевого постшrовою КабiЕЕгу MiEicTpiB УкраlЕи Ns 858 вИ 24 sересня 2008 року
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Додаток 1 СП
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митноi
полiтики

соцiального
захисry

працi
i заробiтноi

пдати

охорони
здоров'я

комунЕlльного
господарства

житловоi
полiтики

екологii та
природню(
pecypciB

забезпечення
дотриманшI
законностi
та охорони

правопорядку

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

8
2017 20l8

2,7 28 29 з0 31 з2 33 з4 35 зб 5l 38 з9 40 4l 42 4з 44 45 46 4,| 48
864 681 5 1 4 16 l 2 1 2 l12 2з2 4 9 l l

Ns
з/п

у тому числi питання:
ciM'i, дiтей,

молодi,
гендерноi
piBHocTi,

фiзичноi
культури
i спорry

освiти, науковоi,
науково_

технiчноТ,
lнновацlиноl
дiяльностi та

iнтелекryальноТ
власностi

дiяльностi
об'сднань

громадян, релiгii
та

мiжконфесiйних
вiдносин

дiяльностi
центzlльних

органiв
виконавчот влади

дiяльностi
мiсцевих
органiв

виконавчот
влади

дiяльностi
органiв

мiсцевого
самоврядування

державного
будiвництва,

апмiнiстративно-
територiшlьного

устою

lHml

20|7 20l8 20l7 20l 8 201,7 20l8 20l,| 20l8 20l,] 2018 201,7 20l8 z0|,7 2018 201,7 20l8

49 50 5l 52 5з 54 55 56 57 58 59 60 бl 62 бз 64
2 J l 4 4 J 6 l ,72l 409

о. MarrлiHaПерший заступник директора
( )

ёИr2"--



Додаток 2 СП

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

викончlвчого органу КиiЪськоi мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
у розрiзi кореспондентiв за перiод з 01.01.2018 по 30.0б.2018

Ns
зlп

Кореспондент, звiдки надiйшло звернення

Загальна
кiлькiсть
звернень

Кiлькiсть звернень виконаних в строк, з яких кiлькiсть
звернень

виконаних з
порушенням

о
Q)

о
фокd(,

о
о
Е(
с)о

о
0)
trдо
а
E{

Ф

Ф
н

сd

о

Ф
сd

l*, Киiвська MicbKa державна адмiнiстрацiя, з
них

301 2 282 3 14

- доручень КиiЪського мiського голови,
з них

18 18

- доповiсти особисто КиiЪському
MicbKoMy головi

2* Адмiнiстрацiя Президента Украiни
3* Кабiнет MiHicTpiB Украiни
4* Верховна Рада Украiни
5*, Народнi депутати УкраiЪи
6* Органи прокуратури УкраiЪи
7* Iншi органи державноi влади
8* Громадян 380 96 266 1 17
9 Всього б81 98 548 4 31

уdrrцL

Перший заступник директора о. MaMiHa



Додаток 3 СП

Iнформацiя щодо розгляду звернень громадян
керiвником .Щепартаtvtенту економiки та iнвестицiй

виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрачii)
та взятих ними пiд особистий контроль за перiод з 01.01.2018 по 30.06.2018

Перший заступник директора O.MaMiHa
( )

Звернення, що надiйшли

кiлькiсть
звернень,

що
надiйшли
поштою

кiлькiсть
звернень,
оцимtlних

на
особистому

прийомi

Всього
звернень

Ким
розглянуто

TepMiH
виконання,

фактично
виконано

Результат розгля,ry

о
о
одо
Е[
(d
с,)

о
а.)

оц
сr)оq

о
о
tr
Фо
д
E{

ф

Ф
Е

св

оЕ
Ф
(t

Вiд жiнок, яким присвоено
почесне звання Украiни
"Мати-героiЪя"
Вiд iнвалiдiв ВВв
Вiд ГероiЪ Соцiалiстичноi
Працi
Вiд Героiв Радянського
Союзу
Вiд ГероТв Украiни

lЫ,

Всього:



Додаток 3 СП

Iнформацiя щодо розгляду звернень громадян
керiвником .Щепарта:rленту економiки та iнвестицiй

виконilвчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (IfuiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
та взятих ними пiд особистий контроль за перiод з 01.01.2018 по 30.06.2018

Перший заступник директора O.MaMiHa
( )

Звернення, що надiйшли

кiлькiсть
звернень,

що
надiйшли
поштою

кiлькiсть
звернень,

отриманих
на

особистому
прийомi

Всього
звернень

Ким
РОЗГJUIНУТО

TepMiH
виконання,
фактично
виконано

Результат розгляд/

о
о
о
Фок
(Ё
(r)

о
Ф
оц
сr)оа

о
о
Фо
zн
д

Ф
н

св

ь(

Ф
(€

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

/"ьrr'-



Додаток 5 (ЗВГ ЕФ-1.1) СП

довцкА
щодо роботи зi зверненняrли громадян, що надiйшли до,Щепартаменту економiки та iнвестицiй

виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацii
за перiод з заперiод з 01.01.2018 по 30.06.20t8

З них

N9
Звiдки надiйшли

звернення
кiлькiсть
звернень 1 13 I4 152 J 4 5 7 8 9 10 11 |2

1
Вiд громадян
поштою 52 4 0 0 2 0 52 0 9 0 4l 0 l 0 0 l

2
Вiд громадян на
особистому
прийомi

з28 48 0 0 0 0 з28 0 87 0 225 0 0 0 0 lб

a
J

Через

уповновчDкену
особу

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

4 Через органи влади 301 67 0 0 19 1 272 28 2 0 282 0 1J 0 0 I4
5 з них вiд КМУ 4 2 0 0 2 0 4 0 0 0 t

J 0 0 0 0 1

6
Через засоби
MacoBoi iнформацii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

] Вiд iнших органiв,
установ органiзацiй

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

Разом б81 119 0 0 2l 1 652 28 98 0 548 0 4 0 0 31

кiлькiсть
громадян,

що

2691^

Iб

0

0

3387

60

бзб

0

1. Кол€кт!вню.;2. ПоsторнD(; З. Вiд r€роЬ, iЕвалiдiв ВВВ;4. Вiд вет€ршЬ вiйш та працi, бататодiтrlrх сiмей та йшж г?омад!н, якi потебуоь соdального
захцсту тs пiдтимкц 5, ПропозшIii; 6. Заяви, клопота{ая; 7. СмpIт; 8. Вирiпено позmивЕо; 9. Вiдмовлеяо у задовоJrеннi; l0. Дано роз'!сЕешrя; l1. ЗвервевЕ{,
що повернуго aвTopoвi вИповiдно до стат€й 5 i 7 ЗакоЕу yкpaik! "Про зверп€яtя Фомадяя"; 12. ЗверяенIя, що пересиJrаетюя за яалеr{вiстю вiдповiдно до сгатi
7 ЗакоЕу yKpaii*r "Про звернеяIл г?омадяя"; 1З. ЗверяешIя, що яе пiдиmе розгляry вйповiдно до статеfi 8 i 17 Закону Укрsiяи "Про звернення громддян); 14.
Розглянуто, надано вiдповiдь з порушеншIм TepMiHiB; l5. У стадiТ розгляду

)

;Ы

Перший заступник директора о. MaMiHa

6

0



Додаток 5 (ЗВГ ЕФ-1.2) СП

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

виконttвчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиIвськоТ мiськоi державноi адмiнiстацii)

З них*

Ns
Звiдки

надiйшли
зверненюI

Кiлькi
сть

зверне
нь

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 1l l2 lз l4 l5 16 l7 l8 l9 20 2l 22 2з 24 25 26 2,7

l Вiд громадян
поштою 52 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 8

2

Вiд громадян
на
особистому
прийомi

з28 0 0 0
зl
6

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

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 з0l 0 l lб 20 l 2 0 0 0

23
1

9 0 0 0 l 2 4 l 0 0 0 2 1 0 0 0 10

5
з них вiд
кму 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6
Через засоби
масовоТ
iнформацiТ

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

Разом б8r 0 l 1б
37
9

1 , 0 0 0
23
2

9 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 3 1 0 0 0 29

за

23. .Щiяльнiсть органiв мiсцевого сalп,tоврядування; 24. ,Щiяльнiсгь пiдприемсгв та усганов; 25.
алмiнiстративно-територiальний устрiй; 2'7 . lнше.

Перший засryпник директора

з 01.01.20l8 по 30.0б.2018
Кiлькiст

ь
громадя

Н, Що
звернули

ся

бзб

269l

lб

3387

60

0

0

0

мiждержавнi i мiжнацiональнi вiдносини; 26. .Щержавне будiвниrпво,

о. MaMiHa

X,/,-Z'



,Щодаток б (AITY)
дАIil

про звернення громадян, що надiйшли до
до,Щепартапdенту економiки та iнвестицiй

виконzlвчого оргЕtIIу КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi а,lцлiнiстрацii)
за перiод з 01.01.2018 по 30.06.2018 у порiвняннi з анапогiчним перiодом 2017 року

Ng з/п ,Щепартамеrrг економ iки
та iнвестицiй

кiлькiсть
ycix звернень

кiлькiсть
звернень, що

надiйшли
поштою

(п.1.1,1.1-1,
l.з-1.6) *

кiлькiсть
звернень на
особистому

прийомi
(п.1.2)

Результати розгляду звернень:

вирiшено
поз}rгивно

п.9.1

вiдмовлено

задоволеннl
п.9.2

дано
роз'яснення

п.9.З

iнше
п. 9.4 - 9.6

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

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 1l l2 lз l4 l5 16

864 681 212 з5з 592 з28 l4з 98 648 548 ,lз 35

* указаrri пуrкти К.шсифiкаюра зверпепь громадяя, затверджеЕого постацовою Кабiяеry MiHicTpb УкраiЬп М 858 вiд 24 вереurя 2008 року

Кiлькiсть звернень, з них:
повторних

(T1.2.2)
колективних

(п.5.2)
вiд учасникiв
та iнвалiдiв

вiйни,

учасникiв
бойових дiй

(п.7. 1,7.З,'7.4,
7.5)

вiд iнвалiдiв
I,II,III групи

(п.1 .7 ,'7 .8,'7 .9)

вlд BeTepaHlB
працi
(п.7.6)

вtд
дlтеи вlини

(п,7.2)

вiд членiв
багатодiтних сiмей,
одиноких MaTepiB,

матерiв-героiЪь
(п.7.1l ,7.12,7.1З)

вiд учасникiв лiквiдацiI
наслiдкiв aBapii на ЧАЕС
та осiб, що потерпiли вiд

ЧорнобильськоТ
катастрофи

(п.7.14,7.15)

20l7 2018 201,7 2018 201,7 20l8 20l7 20l 8 20|7 20l8 20l7 20l8 z0|7 20l8 20l7 2018

1,7 18 l9 20 2| 22 2з 24 25 26 21 28 29 30 зl з2
|,7 | 119 2 l 6 |2 4 12 2 з 1 2 l 6



.Щодаток 6
(продовження)

кiлькiсть
питань,

порушених
у

зверненruIх
громадян

у томy числi питання:
аграрноТ

полiтики i
земельних
вiдносин

транспорту
i зв'язку

фiнансовоi,
податковоi,

Ml,tTHoi
полiтики

соцiального
захисту

прачi
i заробiтноi

плати

охорони
здоров'я

комунального
господарства

житловоi
полlтики

екологii та
природнш(
pecypciB

забезпеченrrя
дотриманшI
законностi
та охорони

правопорядку

2о1,7 20l8 20l7 20l8 201.,| 20l8 20|,7 20l 8 201,7
20l

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

JJ з4 з5 зб з,| 38 з9 40 4l 42 4з 44 45 46 4,7 48 49 50 5l 52 5з 54
864 68l 5 1 4 16 l 2 l 2 l|2 2з2 4 9 1 l

у тому числl питання:
clM,l, дlтеи,

молодi,
гендерноТ
piBHocTi,

фiзшчноТ
культури
i спорту

lнш1
Штатна

чисепьнiсть
пiдроздiлу

роботи зi
зверненtшми

громадян

освiти, науковоi,
науково-
технiчноi,
lнновацlино1
дiяльностi та

iнтелекryальноi
власностi

дiяльностi
об'сднань

громадян, релiгii
та

мiжконфесiйншх
вiдносин

дiяльностi
центрarльних

органiв
виконавчоi

влади

дiяльностi
мiсцевих
органiв

виконавчот
влади

дiяльностi
органiв мiсцевого
самоврядуваннrI

державного
будiвництва,

адмiнiстративно-
територiшlьного

устрою

201,7 2018 2017 20l8 201,7 20l8 2017 20l8 201,7 20l8 20|,I 20l8 201,7 20l 8 201,7 20l8 20|,| 20l8

55 56 68 69 70
,7l ,72

5,7 58 59 60 бl 62 бз 64 65 66 6,7

2 J 1 4 4 J 6 l ,72l 409 4 4

Перший заступник директора о. Маrrцiна

"7йz,ч-


