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Шановний В iталiю Володимировичу!

Щепартамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиiЪськоi
мiськоi ради (КиiЪськоТ MicbKoi державноi адмiнiсграцii) (да.гri .Щепартамент) на
виконання Указу Презилента Украiъи вiд 07 лютого 2008 року м l09 "Про
першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацii та гарантування
конституцiЙного права на звернення до органiв державноi влади та органiв
мiсцевого самовря,ryвання" вiдповiдно до графiка звiryвання щодо органiзацii
роботи зi зверненнями громадян у 2019 роцi, надае iнформачiю щодо цього
питання за перiод з 01.01.20l9 по 30.09.2019 року.

На виконання вищез.вначеного Указу Президента УкраiЪи у .Щепартаментi
розроблено та затверд2кено 28. l 2.20l 8 насryпнi документи:
- план заходiв,Щепартаменry щодо виконання Указу Президента УкраТни вiд

07.02.2008 року ]ф 109 "Про першочерговi заходи щодо забезпеченнrI

реалiзацiТ та гараFrryвання констрrD/цiйного права на зверненнJI до органiв
державноТ влади та органiв мiсцевого самоврядування" на 2019 piK;

- графiк проведення особистого прийому громадян та прямих (кгарячиu)
телефонних лiнiй дирекгором .Щепартаменту та засtупником директора
,Щепартаменry - начальником управлiння цiновоТ полiтики на I пiврiччя 20l9
року;

- графiк проведенrш особистого прийому громадян та прямих (<гарячих>)
телефонних лiнiй дирекгором ,Щепартаменту та заступником директора
.Щепартаменry - начальником управлiння цiновоТ полiтики на II пiврiччя 20l9
року;

- план проведення нарад з працiвниками, вiдповiдальними за робоry iз
зверненнями громадян в gгрукryрних пiлроздiлах,Щепартамекry на 20l9 piK;

- графiк перевiрки роботи зi зверненнями громадян струкryрних пiдроздiлiв
,Щепартаменry на 20l9 piK;

- графiк звiryвання керiвникiв структурних пiдроздiлiв Щепартамеrrry про
робоry зi зверненнями громадян на 2019 piK.

Графiк проведення особистого прийому громадян та прямих (гарячих)
телефонних лiнiй дирекгором розмiщено на офiцiйнiй суб-веб сторiнцi
,Щепартаменry за посиланням http://dei.kievcity.gov.ua/ та офiчiйному порталi
Киева https://kvivcity. gоч.uа/ .

вiдповiдно до вимог Закону Украiъи <про внесення змiн до Закону
Украiни <Про звернення громадянD вiд 02 липня 20l5 року N9 577 - VIII щодо
електронного звернення та елекгронноТ пегицii, на суб-веб сторiнцi
.Щепартаменry розмiщена електрона адреса org@guekmda.gov.ua цм
надсилання електронних звернень громадян.

Реестрацiя звернень громадян у ,Щепартаментi здiйснюсгься в
iнформацiйно - телекомунiкачiйнiй системi елекгронного локументообiry
Аскод.

звернення громадян, якi надiйшли до Депаргаменту на виконаннJI з
КиiЪськоТ MicbKoT державноТ адмiнiсграцii повторно не ре€струються.
Звернення, що надходять безпосередньо до,Щепартамеrгry, ре€струються, на них
ставlтгься реестрачiйний штамп з рессграцiйним номером. Реестрацiйний номер
скJlадаеться з першоТ лiтери прiзвища з.uIвника або лiтер <КО> (колекгивне) та
порядкового номера пропозицil, заяви, скарги, що надiйшла.

Вiдповiдно до Порядку розгJIяду звернень громадян у виконавчому органi
виконавчому органi КиiЪськоТ MicbKoT ради (КиiЪськiй мiськiй державнiй
адмiнiсграцii), затвердженого розпорядженням виконавчого органу КиТвськоТ
MicbKoT ради (КиiЪськоТ MicbKoT державноi адмiнiсграцii) вiд 28.10.20t 3 Ns l930,
на звернення громадян, якi надходять до .Щепартаменry безпосередньо,
наноситься штрих-код з датою отримання та реестрацiйним номером звернення.

За 9 мiсяцiв 2019 року до,Щепартамеrrry економiки та iнвеgгицiй надiйшло
692 звернення громадян, з них 453 було прийнято пiд час особистих прийомiв,
що проводяться спiвробiтниками вiддiлу з питань контрольно - аналiтичноi та
органiзацiйноi роботи, 239 звернення були отриманi поштою, iз зага.пьноi
кiлькостi 106 колекгивних. В цiлому до Департаменту економiки та iнвестицiй
за 9 мiсяцiв 20l9 року звернулося 3581 громааян.

За звiтний перiод до Департаменry економiки та iнвесгицiй звернень вiд
жiнок, яким присвосно званнJl <Мати-героi'ня>, ГероТв Радянського союзу,
ГероiЪ СоцiалiстичноТ прачi, iнвалiдiв ВВВ та ГероТв УкраiЪи не надходило.
Надiйшло 3 звернення вiд iнвалiда вiйни, 9 звернень вiд iнвалiдiв II групи, l
звернення вiд iнвалiда III групи, 3 вiд ветерана працi, 3 вiд учасника лiквiдацiТ
наслiдкiв aBapiT на ЧАЕС, вiд iнва-пiда ЧАЕС - 1.

Результати аналliзу звернень покtlзують, що зЕuIвниками порушувались
рiзнi питання: економiчнот, iнвестицiйноi, житловот полiтики, будiвництва та
реконструкцii, транспорry та зв'язку, комунального господарств4 дiяльносгi
мiсцевих органiв виконавчоi влади та органiв мiсцевого самоврядування,
формування, встановлення та застосування тарифiв на послуги з утримання
будинкiв i спорул та прибудинкових територiй, на теплову енергiю, послуги з
централiзованого опаленнJI, централiзованого водопостачання i

((



водовiдведення, цiн на продовольчi товари, в т.ч. цiн на хлiб та хлiбобулочнi
вироби, тарифiв на транспорт та з питань з€жисту прав споживачiв, паЙовоi

участi.
Зважаючи, що численна кiлькiсть звернень надходить з питань пайовоТ

yracTi у сгвореннi i розвrгку соцiальноТ та iнженерно - транспортноТ
iнфрасгрукryри MicTa Киева (68,5 7о вiд загальноii кiлькостi звернень) фахiвцями
iз зазначених питань ведеться прийом громадян (20 годин на тиждень) у
примiщеннi комун.tльного пiдприсмсгва <КиiЪське iнвесгицiйне агенgгвоr> на 2-
му поверсi адмiнбудiвлi за адросою вул. Хрещатик, З6, пiд час якого
проводиться роз'яснюв€lльна робота та прийом зtцв з вiдповiдними
документами. Термiни розгляду таких докумеrrгiв сlстIадае l0 робочих днiв.

Вживаоться заходи дlя зр)дrного та швидкого вирiшення питань
громадян. Зокрема" з 0l сiчня 2018 року введено в експлуатацiю елекгронний
cepBic подачi звернення та пiдписання договору по сплатi пайовоi yotacTi. ,Щаний
cepBic розмiщено на офiцiйний суб-веб сторiнцi .Щепартаменry економiки та
iнвестицiй (dei.kievciф.gov.ua) за посиланням http://cabinet-pai.gioc.kiev.ua/.

Протягом 9 пiврiччя 2019 року укJIадено l02 договори пайовоi уlасгi у
cTBopeHHi i розвитlсу соцiальноТ та iнженерно - транспоргноТ iнфрасгруктури
мigга Кисва та 49 додаткових угод до договорiв пайовоi участi у сгвореннi i
розвитку соцiальноТ та iнженерно - транспортноТ iнфраструкryри MicTa Киева,
пiдготовлено довiдок про виконаннJI умов договору про пайову участь - l98 шт.

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

Зокрема:

у mранспорmнiй сферi
- вiдкрито мостовий пiшохiдно - велосипедний перехiд мiж парками

кХрещатий> та кВолодимирська гiрка> в Печерському та Шевченкiвському
районах.

проOовскувшuся робоmu з :

- булiвништва Подiльського мостового перехо.ry через р. Щнiпро;
- будiвничтва Великоi ОкружноТ дороги на дiлянцi вiд просп. Маршала

Рокоссовського до вул. БогатирськоТ з булiвниrrгвом транспортноТ розв'язки в

рiзних рiвнях;
- реконструкцiТ транспортноi розв'язки на персгинi проспекry Перемоги

з вул. Гстьмана у Солом'янському та Шевченкiвському районах м. Киева;
- булiвничтва дiльницi Сиречько-ПечерськоТ лiнii мегрополiтену вiд

станцiТ "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у
Подiльському районi;

- реконструкцiТ мережi MicbKoT дощовоТ каналiзацiТ на територii, що
прилягае до Свято-УспенськоТ Киево-ПечерськоТ Лаври;

- реконструкцiя дощовоТ канатliзацii на проспектi Броварському вiд
вул. Митрополита Андрея Шеmицького (вул. Луначарського) до мосту метро
через PycaHiBcbкy протоку у .Щнiпровському районi;

- реконструкцii вул. IBaHa Федорова вiд вул. ВеликоТ ВасилькiвськоТ до
вул. AHpi Барбюса у Печерському районi;

- реконструкчii вул. Псгра .Щеггяренка на дiлянцi вiд вул. Луговоi до
ВеликоТ КiльцевоТ дороги;

- реконструкцiiвулицi АкадемiкаТуполева;
- розробки технiко-економiчного обцрунryвання з реконструкчiТ

проспекry Ю. Гагарiна з реконструкцiсю транспортноТ розв'язки бiля станцiI
мсгрополiтену "Чернiгiвська" з демонтажем трамвайноТ колiТ по проспекry Ю.
Гагарiна (виконано ТеО, проекгна документацiя знаходlтгься в експертизi);

- булiвничтвасвiтлофорних об'екгiв;
- проеIсryвання комплексноТ реконструкчiТ трамвайноТ лiнiТ та зупинки

"Контракгова площа" в межах Контракговоi площi, вул. Косгянтинiвськоi,
вул. МежигiрськоТ, вул. Верхнiй Вал та пiдземного пiшохiдного переходу на
вул. Спаськiй у Подiльському районi MigTa Ки€ва" та реконструкцiТ трамвайноi
лiнiТ по вул. Алма-Атинськiй;

- про€кryвання реконструкцii сганцiй лiнiТ швидкiсного трамваю
рейкового транспорry ("Полiтехнiчна", <{Польова>, <<Площа Перемоги).

- реконструкцiТтранспортних розв'язок в одному piBHi вул. Каштанова-
вул. Оноре де Бальзак4 з влаштуванням двостороннього дорожнього руху по
вул. Оноре де Бiцьзака у,Щеснянському районi;

- реконструкцiТ транспортноТ розвязки просп. Генерала Ватлiна -
вул, Оноре де Бальзака з органiзацiею додаткових з'iЗдiв на просп. Генерала
Ватугiна у деснянському районi MicTa Киева;

Також проводились роботи з капiтального ремо}rry шляховоi мережi,
моgгiв та IIuшхопроводiв, станцii "Гната Юри" лiнiТ швидкiсного трамвао вiд
вул. Старовокзальна до Великоi кiльцевоТ дороги, рухомого скпаду
(трамвайних вагонiв) та ко}пактно-кабельноТ мережi, а також мереж
зовнiшнього освiтлення з замiною ртутних та натрiевих свiтильникiв на
свiтлодiоднi свiтильники.

у хкumлово-комунutьнiй сферi :
заверulенi робоmц з:
- реконструкцiТканалiзачiйного колекгорапо вул.,Щеrтяренка;
- термомодернiзачiТ (реконструкчiI) булiвель бюджетноТ сфери:

дошкiльного навчального закJIаrry <Моrrгессорi-сад> на вул. Анни
AxMaToBoi',l4- в та школи-дитячого садка <Лаgгiвка> на
просп. Оболонському, З2-ц

- реконсгрукчiТ водопровiдноТ мережi Д=З00 мм на терrтгорiТ
Нацiонального музею icTopiT УкраiЪи у.Щругiй свiтовiй вiйнi.

проdоваtсувалuсл робоmu з:
- реконструкцiТ спорул першоТ черги Боргницькоi qганцiТ аерачiТ на

вул. Колекгорнiй, 1-а в Щарницькому районi м.Киева (кориryвання) I черга
булiвничтва. Насосна станцiя першого пiдйому;

- будiвництва Пiвденно-Захiдного каналiзацiйного колекгора, I-IV
пусковi комплекси;
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- реконструкцii III черги Ново-Дарницького каналiзацiЙного колектора,
lПлiхтеровського каналiзацiйного колекгора та будiвницгва каналiзацiйного
колектора по вул. Стеценка з метою лiквiдацiТ КНС <Нивки>;

- реконqгрукцiТ цеrпрального теплового пункry на XapKiBcbKoMy шосе,
l48-б з вJItlштуванням iндивi.ryальних теIuIових rrункгiв та реконструкчiею
irпсенерних мереж (робmи з благоустрою);

- реконструкцii центального теплового rryЕкry на вулttцi Вiкеrrгiя
Берсrтi, l0 татегшIових мереж до будинкiв на вулицi Вiкеrrгiя Берсгтi,6,6-а,
6-б, 8, 10, булiвлi спецiалiзованоi школи Ns 250 на проспекгi Володимира
Маяковського,49- б

- перекJIадання, прокпадtlння зовнiшнiх irокенерних мереж по
пров. Моторному та по проспекry Науки, будiвницrво додаткових емкостей
чистоi води та споруддення розподiльчого гIункry i трансформаторних
пiдсганцiй у ГолосiiЪському районi м. Киева;

- реконструкцii дамб муловtD( полiв Ns 1 та Ns 2 Бортницькоi qганцii
аерачii;

- реконструкцiТ та модернiзачiТ комплексу пiдготовки, переробки та
знешкод2кенtш фiльтрачiйних вод та технiчного переоснащення полiгону
твердих побутових вi.щодiв ],,lb 5 в с. Пiдгiрчi Обухiвського райоry КиiЪськоТ
обласгi;

- протизсувнi роботи бirrя будiвлi на вул. Нижньоюркiвськiй, 53 у
Подiльському районi, на схилi БатиевоТ гори на розi вулиць ЛокомотивноТ та
Краснодонськоi у Солом'янському районi та укрiгrлення .Щнiпровського схшry
бiля Пiшохiдного мосту (2 зсувний цирк) у Печерському районi;

- розробки схеми irисенерного зtlхисту терlтгорiй;
- будiвницгва артезiанськоi свердrrовини малоi продуктивностi на

вул. Живописнiй, 2 у Святошинському районi та будiвничтва бювgгних
комцгrексiв на просп. Генерала Ватугiна, 2-б у.Щнiпровському районi i просп.
Псгра Григоренк4 14 у,Щарницькому районi;

- реконструкцiТ та модернiзацiТ лiфтового господарства у житловому

фондi MicTa Киева, введено в ексшryатацlю |77 лiфтiв.

у сферi житлового господарства:
пр о0 о в uсу в алu ся р о б оmа з :
- реконструкцii жtлтлового будинку на бульварi Кольцова, 24-а у

Святошинському районi, в ToI"{y числi дrя забезпечення жцтлом уrасникiв
антитерористичноТ операцiТ та осiб з iнвалiднigгю внаслiдок вiйни (III групи) з
ix числа, якi потребують полiпшення житловIr( умов;

- придбано 65 квартир загальною шIощею 4018,34 кв. м дIя черговикiв
квартирного облiку.

у сферi благоустрою:
проdоваrcувапuся робоmu з :
- реконструкцiТ зливоgгоковоi каналriзацiТ системи озер Опечень в

Оболонському районi;
- реконсцукцiя гiдротехнiчних споруд з вiдновленням екологiчного та

санiтарно-гiгiенiчного сгану р.Либiдь в м. Кисвi;

- реконструкцiТПiвнiчно-.Щарницького мелiокана.rry;
- реконструкчiТ та благоуgтрою парку вiдпочинку в урочищi <Натшlко в

Оболонському pйoHi, парку <Юнiсть) у Святошинському районi та
Наводницького парку у Печерському районi;

- будiвнишгва берегоукрiгrпюючtл< споруд та зони вiдпочинку вздовж
PycaHiBcbKoi протоки у .Щнiпровському районi;

- реконструкчii i благоустрою парку <Володимирська гiрко у
Шевченкiвському районi.

Також продовжувirлися роботи з капiтаrrьного ремоrrry та благоустрою
паркiв i cKBepiB, зон вiдпочинку, розчистки водойм, капiта.пьного ремоFrry
житлових булинкiв (замiни BiKoH на енергоефекгивнi, ремоrrry покрiвель,
сходовш( ктliтин, фасадiв, irокенерних мереж), капiтапьний ремоЕт
асфа.пьтового покриття житловоi забудови, облаrпryваrrня iгрових та
спортивних майданчикiв.

у соцiальнiй сферi:
завершенi робоmu з
- реконструкцii з прибудовою та надбудовою до школи М 42 на

вул.Хорольськiй, 19 у,Щнiпровському районi;
провоdалuся робоmа з:

- реконструкцiТ дошкiльного навчального зашI4ry Лb 652 на вул.Волго-
.Щонськiй, 21-а (вул.Бориспiльськiй, 2811) у,Щарницькому районi;

- завершення булiвничтвадитячогодошкiльного навч€lльногозакпаду на
бульварi BaIщaBa Гавела, 8l-a у Солом'янському районi;

- будiвницгва дошкiльного навч€lльного закпаду на вул. Ра.ryнськiй (24
мiкрорайон яс/м Виryрiвщина - Троещина) у ,Щеснянському районi:

- реконсгрукцiТ дошкiльного навч€lльного закп4ry Ns 4Зб на
вул. Автозаводськiй, l7-a в Оболонському районi;

- реконсгрукчiТ булiвлi дошкiльного навчальцого
закпаду компенсуючого (санаторного) тигry Л! l 5 1, вул. маршалrа Гречка, 10-А

у Подiльському районi;
- реконструкцiТ з прибуловою до будiвлi Киево - Печерського лiцею Jtl!

l7l "Лiдер" Печерського району на вул. Лейпцизькiй, ll-a у Печерському
районi;

- реконструкцiТ з добудовою загаltьноосвiтньоТ школи Ns 23 на
вул. Путивльськiй, 35 у.Щеснянському районi;

- реконструкцii сгадiону середньоi загальноосвiтньоi школи I-ПI
ступенiв Ng4 м. Ки€ва, вул. Сулеймана Стальськоtо,26-а у .Щнiпровському
районi;

- реконструкцii гiмназiТ - irrгернаry Ns 299 на вул. МакiiЪськiй, 9 у
Оболонському районi;

- реконструкцiТ з прибудовою будiвель i спорул гiмназiТ Ns 59
iMeHi О. М. Бойченка, вул. Велика КитаiЪська, 85 в ГолосiiЪському районi:

- реконструкцiТ з добуловою середньоТ загальноосвiтньоТ школи Jt 22 на
просп. Вiдрадному, 36-в у Солом'янському районi;

(
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- реконструкцii стадiону спецiалiзованоi школи Ns 64 м. Киева на
вул. Ушинського, З2 у Солом'янському районi;

- реконструкцii сгадiону шкiл Jф194 на вул. ГероiЪ.Щнiпрц l0-б та Jф 252;
- на вул. ЗоiГайдай, 10-в у Оболонському районi;
- реконсгрукцii легкоатлетичного манежу школи вищоТ спортивноТ

майстерностi (iз збереженням функцiй) на просп. Павла Тичини, l8 у
.Щнiпровському районi;

- реконструкцiТ стадiону <Русанiвець> на бульв. Iгоря Шамо (колишнiй
бульв. Олексiя,Щавидова), l 0- 12 у .Щнiпровському районi;

- реконструкцii сгадiону зi штrrним покриттям на вул. .Щрайзер4 2-Б у
,Щеснянському районi м. Киева;

- реконструкцiТ примiщень вiддiлення пшliативноТ допомоги I-[екгру
палiативноТ допомоги дiтям м. Киева КиТвськоТ MicbKoT кгriнiчноТ шкiрно-
венерологiчноiлiкарнi на вул. Богатирськiй, 32 у Оболонському районi;

- реконgгрукцiТ будiвель КиiЪського мiського перинапrльного цекгру -
gгрукryрного пiдроздiлу КиiЪського мiського ценlру репродукгивноТ та
перинатальноТ медицини на просп. ГероiЪ Сталiнграла" lб у Оболонському

районi м. Киева
- реконструкцiТ нежrгловюr примiщень на першому поверсi булiвлi на

вул. Будищанська, 3 у ,Щеснянському районi мigга Кисва дrя влапIтування
амбулаторiТ лiкарiв сiмейноТ медицини;

- реконструкцii басейну КНП <I-(екгр первинноi медико-санiтарноI
допомоги JФ 2>, вул. Василя Кучер4 5

- про€кryвання реконструкцiТ будiвлi КиiЪськоТ мiськоi клiнiчноТ лiкарнi
JФ б з розмiщенням Лiкарнi швидкоТ медичноТ допомоги <ПравобережнФ) на
проспекгi Космонавта Комарова, З у Солом'янському районi;

- завершення будiвництва дошкiльного навч(цьного закпаду на
вул. Бахмацькiй, 35 у Святошинському районi;

- реконструкцiТ об'екгiв КиiЪського зоологiчного парку загitльно-

державного значення на просп. Перемоги,32 у Шевченкiвському район;
- ресгаврацii з пристосуваннJIм пiд розмiщення ,Щержавного

спецiалiзованого мистецького навч€tльного закJIад/ <КиТвська дитяча школа
мистецгв Ns2 iM. м. I. Верикiвського)) об'екга по вул. Воровського, 2 з
прибудовою до нього концертноТ зали у Шевченкiвському районi;

- ресгаврацiТ та реабiлiтацii з технiчним переоснащеннrlм i

реконструкчiею прибулови театрально-видовищного закпаду кульryри
кКиТвський нацiона.пьний академiчний театр оперетиD на вуличi
Червоноармiйськiй, 53/3 у Печерському районi;

- реконструкцiТ нежитловlо< примiщень булiвлi на просп. Маяковського,
l5 у,Щеснянському районi мiqга Киева пiд розмiщення зtlлу урочистих подiй.

Також проводились роботи з капiтального ремонту закладiв освiти
(капiтальний ремоrп примiщень, фасадiв, покрiвель, замiна BiKoH, а також
спортивних залiв у загальноосвiтнiх навчальних зашадах);

Здiйснювались роботи з капiтального ремоFrry зак.падiв охорони
здоров'я (капiтальний ремонт примiщень, фасадiв, iнженерних мереж та
покрiвель).

у сферi мiстобулiвноi полiтики велись роботи з:
- розробки iкгегрованого плаку розвитку транспортноТ iнфраструкryри

м. Кисвата його примiськоТ зони;
- розробки та впровадженнJI комплексноi iнформацiйно-аналiтичноi

системи <Мiсгобулiвний кадастр м. Киева>>.

Протягом 9 мiсяцiв 2019 року дирекгором ,Щепартаrrлеrrry на особистому
прийомi прийнято 2 громадянина (Матвесва Л.А., Калька Д.О.) з питань
вiдшкодування коштiв по рiшенню суду i поновлення на посадi у.Щепартаментi
та вирiшення питання пайовоТ участi.

KpiM того заступником дирекгора .Щепартаменry - начальником

управлiння цiновоТ полiтики за звiтний перiод особиgго прийнято 2 громадян
(Козлов П.С., Лойфер А.) з пи:гань формування та розрilхунку тарифiв на
посJIуги з угримtlнtш булинкiв i спорул та прибудинкових територiй.

BciM заявникам наданi в межах компсгенцiТ роз'яснення.
Yci звернення, якi надiйшли до Департамекгу, були вiдпрацьованi у

визначенi законодавством термiни та за результатами опрацювання були наданi
вiдповiдi в межах компgтенцiТ Департамеrrry.

,Щепартамент i надаrri продовжуватиме робоry по забезпеченню
всебiчного розгляду звернень громадян, посиленню персональноТ
вiдповiдальностi фахiвцiв за вирiшення питань, що порушуються у зверненнях
громадян, забезпеченню об'ективноi, неупередкеноТ i вчасноТ перевiрки факгiв,
викладених у зверненнях, i факгичному поновленню порушених прав та
irrгересiв громадян.

наталiя МЕльник
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.Щодаток 1 СП
дАнI

про звернення громадян, що надiйшли до Департtllvlенту економiки та iнвестицiй
виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацii)

за перiод з 01.01.2019 по 30.09.2019 у порiвняннi з аналогiчним перiодом 2018 року

* 1тазанi пункгп Класифiкаюра звернень громадяц, затверджеЕого постановою Кабirrету MiнicтpiB УкраiЕи N9 858 вй 24 веросня 2008 року

ЛЪ з/п Структурний пйроздiл виконавчого
органу КиiЪськоi мiськоi ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi

адмiнiстрацii)

Кiлькiсть ycix звернень
Кiлькiсть звернень, що

надiйшли поштою
(п.1.1, 1.1-1, 1.3-1.6) *

Кiлькiсть звернень на
особистому прийомi

(п.1.2)

Кiлькiсть громадян, якi
звернулися

20l8 20\9 20l8 2019 2018 2019 20l8 20|9

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10

913 692 4I7 2з9 496 45з 4847 358 1

Jф

з/п
Кiлькiсть звернень, з них:

повторнш(
(п.2.2)

колективних
(п.5.2)

вiд уlасникiв та
iнвалiдiв вiйни,

1^Iасникiв
бойових дiй

(п. 7. l, 7 .З,'7 .4,
,7.5)

вiд iнвалiдiв
I,II,III групи

(п.7 .1,7 .8,'7 .9)

вiд BeTepaHiB
працi
(п.7.б)

вiд
дlтеи вlини

(п.7.2)

вiд членiв
багатодiтних

сiмей, одиноких
MaTepiB, MaTepiB-

героiЪь
(п.7.1 l ,'l .|2,7 .|З)

вiд }часникiв
лiквiдацiТ

наслiдкiв aBapiT
на ЧАЕС

та осiб, що
потерпiли вiд

ЧорнобильськоТ
катастрофи

(п.7.14,7.15)

2018 20|9 20l8 20|9 2018 2019 20l 8 2019 20l8 20|9 20l8 20l9 2018 2019 2018 20l9

1l |2 lз 14 l5 lб l7 l8 l9 20 2l 22 2з 24 25 26
l60 l06 l э lз l0 lз J J 2 1 8 4
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,Щодаток 1 СП
(продовження)

Ns
зlп

кiлькiсть
питань,

порушених у
зверненнях
громадян

у тому числl питаннrI:
аграрноi

полiтики i
земельних
вiдносин

]ранспорту
i зв'язку

фiнансовоТ,
податковоi,

митноi
полiтики

соцiальноI
полiтики,

соцiального
захисту

населення

працi
i заробiтноТ

плати

охорони
здоров'я

комунtшьного
господарства

житловоТ
полiтики

екологiт та
природних
peclpciB

забезпечення
дотиманIilI
законностi
та охорони

правопорядку

20l8 20l9 201 8 201 9 20l8 20l9 20l8 2019 20l 8 20l9 20l8 20l9 20l8 20]'9 20l8 201.9 2018 20|9 20l8 20|9 20l8 20l9
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з/п
у тому числi питання:

сiмейнот та
гендерноi
полiтики,

захисту прав
дiтей

освiти, HayKoBoi,
науково-
технiчноi,
iнновацiйнот
дiяльностi та

iнтелекryальноТ
власностi

дiяльностi
об'еднань

громадян, релiгiт
та

мiжконфесiйних
вiдносин

дiяльностi
центральних

органiв
виконавчоТ влади

дiяльностi
мiсцевих
органiв

виконавчот
влади

дiяльностi
органiв

мiсцевого
самовряд.вання

державного
будiвництва,

адмiнiстративно-
територiального

устрою

lншl

20l8 20l9 201 8 2019 20l8 2019 20l8 20|9 20l8 20l9 20l8 20|9 2018 2019 20l8 2019
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.Щодаток 2 СП

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

виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
у розрiзi кореспондентiв за перiод з 01.01 .201,9 по З0.09.2019

J\ъ

зlтl

Кореспондент, звiдки надiйшло звернення

Зага-гlьна
кiлькiсть
звернень

Кiлькiсть звернень виконаних в строк, з яких кiлькiсть
звернень

виконаних з
порушенням

Ф
trо
Ф
E{

с.)

о
оц
сооq

о
0)

д
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ф

Ф
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о
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д

1* Киiвська MicbKa державна адмiнiстрацiя, з

них
191 26 143 3 19

- дорr{ень Киiвського мiського голови,
з них

l7 l7

- доповiсти особисто КиiЪському
MicbKoMy головi

2lý Адмiнiстрацiя Президента УкраiЪи
3* Кабiнет MiHicTpiB Украiни
4* Верховна Рада Украiни
5* Народнi депуtати Украiни
6* Органи прокуратури УкраiЪи
7* Iншi органи державноi влади
8* Громадян 501 1б5 298 1 з7
9 Всього 692 191 44l 4 56

)
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,Щодаток З СП

Iнформацiя щодо розгJIяду звернень громадян
директором .Щепартаменту економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоТ мiськоi державноi

адмiнiстрацii) та взятих ними пiд особистий контроль за перiод з 01.01 .2019 по 30.09.2019

.Щиректор наталiя МЕлъник
)

Звернення, що надiйшли

кiлькiсть
звернень,

що
надiйшли
поштою

кiлькiсть
звернень,

отриманих
на

особистому
прийомi

Всього
звернень

Ким
РОЗГJUIНУГО

TepMiH
виконання,

фактично
виконано

Результат розгляду
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Вiд жiнок, яким присвоено
почесне звання Украiни
"Мати-героiЪя"
Вiд iнвалiдiв ВВв
Вiд Героiв Соцiшliстичноi
Працi
Вiд ГероiЪ Радянського
Союзу
Вiд Героiв УкраiЪи
Всього:
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,.Щодаток 4 СП

Iнформацй про проведення особистих, виiЪних прийомiв громадян та прямих ("гарячих") телефонних лiнiй
директором ,Щепарта:rленту економiки та iнвестицiй виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi

державноi адмiнiстрацir) за перiод з 01.01 .2019 по 30.09.2019

кiлькiсть особистих
прийомiв громадян

начальника

кiлькiсть виiзних
прийомiв

начальника

Кiлькiсть прямих
"гарячих"

телефонних лiнiй
начальника
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с)F9F
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кiлькiсть
громадян,
прийнятих

на
особистих
прийомах
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О larон
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ч,9

кiлькiсть
громадян,
прийнятих
на виiъних
прийомах

(в
д
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Jф
з/п

,Щепартамент
(iнший структурний пiдроздiл)

коОноЕ
9i;L-l, Ф
rа ,t#

кiлькiсть
прийнятих
телефонних

дзвiнкiв

9 2 2 9
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Додаток 5 (ЗВГ ЕФ-1.1) СП

довцкА
щодо роботи зi зверненнями цромадян, що надiйшли до,Щепартаrrленту економiки та iнвестицiй

виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (IfuiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii
за перiод з за перiод з 01 .01 .20t9 по 30.09.2019

З них
кiлькiсть
звернень 1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 11 12 13 I4

){b
звiдки надiйшли

звернення 15

0 48 0 8 0 29 01
Вiд громадян
поштою

48 a
J 0 0 0 1 0 0 10

0 0 0 0 45з 0 l57 0 269 0 0 02
Вiд громадян на
особистому
прийомi

45з 69 0 27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Через

уповновzDкену
особу

191 з4 0 0 15 0 I64 27 26 0 I4з 0 J 0 0 194 Через органи влади
29 2 0 0 1 0 lз 16 0 0 20 0 0 0 0 85 з них вiд КМУ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 06
Через засоби
MacoBoi iнформацiТ

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07
Вiд iнших органiв,

установ органiзацiй
692 106 0 0 15 0 бб5 27 191 0 44l 0 4 0 0 эбРазом

кiлькiсть
громадян,

що

498

3034
130

0

0

3581

49

0

l. Колекrшних; 2. ПовторIflDq З. Вй rcроЬ ilвалiдiв ВВВ; 4, Вй BeTepaHiB вiйни та прцi, багsmдiтяю( сiмей та iяшD. томадяц ,Ki потреб}tоть соцiмьного
захисry та пИтрп,tки;5. ПрпозшIii;6. Заявц мопот&rяя;7. Смргц 8. Вврiшено позшп,внq 9. Вiдмовлено у зsдоволеннi; 10. Даяо рзяснення; 1l. Звернення,
цо пов€рн}то аЕюрвi вiдповiдно до сга1Ей 5 i ? Закону yKpai'Er "Про зв€рнеЕм гIюмsд!н"; 12. Звaрненяя, що пер€€иJIаетьс'r за HarreжHicTro вiдповiдво до cTaTTi
7З ФЕу УкраIни "Про зв€рнення громадяЕ"; lЗ. ЗверпеIfliя, цо не пiдляга€ розглrд/ вИповiдно до Фат€й 8 i l7 Закоау Украl]ш "Про зверЕевIiя громамE); 14.
Розглянуто, надано вiдповiдь з порушенням TepMiHiB; l 5. У стадiТ розгляду.

flиректор наталiя МЕльник

;,|Ы

0 0J

0 0



[одаток 5 (ЗВГ ЕФ-1.2) сП
довцкА

щодо роботи зi зверненншrи громадян, що надiйцши до .Щепартаменту економiки та irвестицiй
виконавчого оргаку КиiЪськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрачii) за перiод з 01.01.20l9 по 30.09.20l9

З них*

Jф
Звiдки

надiйшли
зверненнrI

Кiлькi
сть

зверне
нь

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll |2 1з l4 l5 lб |7 l8 19 20 2| 22 2з 24 25 26 27

48 0 0 0 зl 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
Вiд громадян
поштою

l0

2

Вiд громадян
на
особистому
прийомi

45з 0 0 0 446 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0J
Через

уповноважену
особу

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

l9l 0 4 6 зl J 5 0 0 0 90 16 0 6 0 0 l J 0 0 0 0 з 6 l 0 0 lб4
Через органи
влади

0 2 0 1 0 0 0 6 |4 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 15
з них вiд
кму 29 0 0 0 0 0 0 4

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 06
Через засоби
масовоi
iнформацiТ

0

Вiд iншlо<
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 07

Разом 692 0 4 6 508 4 5 2 0 0 90 16 0 11 0 0 1 3 0 0 0 0 3 8 1 0 0 30

кiлькiсть
громадян

,Що
звернули

ся

49

498

0

0

0

з034

l30

3581

23. .Щiяльнiсгь органiв мiсцевого саli{оврядування;' 24..Щiяльнiсть пйприемств та установ; 25
адмiнiстративно-територiальний устрiй; 27. Iнше.

.Щирекюр

вiдносини; 26. .Щержавне булiвницгво,

наталiя МЕльник

, мiждержавнi i
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.Щодаток б (AITY)
дАнI

про звернення громадян, що надiЙшли до,Щепартill!{енту економiки та iнвестицiЙ
виконавчого органу КиiвськоI MicbKoi ради (КиiЪськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрачir)

за перiод з 01.01.2019 по 30.09.2019 у порiвняннi з аналогiчним перiодом 20l8 року

J''lb з/п Структурний пiдроздiл
виконавчого органу

КиiЪськоi MicbKoi ради
(КиiЪськоi MicbKoi

державноi адмiнiстрацii)

кiлькiсть
ycix звернень

кiлькiсть
звернень, що

надiйшли
поштою

(п.1.1, 1.1-1,
1.3-1.6) *

кiлькiсть
звернень на
особистому

прийомi
(п.1.2)

Результати розгляду звернень

вирlшено
позитивно

п.9.1

вlдмовJIено

у
задоволеннl

п.9.2

дано
роз'яснення

п.9.3

iнше
п.9.4 -9.6

20l8 2019 20l8 2019 20l8 20l9 2018 20l9 2018 2019 20l8 2019 2018 20l9
l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз |4 l5 lб

9lз 692 417 2з9 496 45з 138 l9l ,7 
|5 441. 60 60

* указавi п},Ектlr Itлаоифiкатора звервевь громадяr, затвердкеЕою постацовою Кабiнеry MiHicцiB Укрihи Nэ 858 вiд 24 вересня 2008 року

Кiлькiсть звернень, з них:
повторнш

(t1.2,2)
колективних

(п.5.2)
вiд 1часникiв
та iнвалiдiв

вiйни,

учасникiв
бойових дiй

(п. 7.1, '7.З,'7.4,

7.5)

вiд iнвалiдiв
I,II,1II групи

(п.7 .7,7 .8,'l .9)

вiд BeTepaHiB
працi
(п.7.6)

вц
дiтей вiйни

(п.7.2)

вiд членiв
багатодiтних сiмей,
одиноких MaTepiB,
матерiв-героiнь

(п.7.1 l ,7 .l2,'7 .lЗ)

вiд 1"rасникiв лiквiдацiT
наслiдкiв aBapii на ЧАЕС
та осiб, що потерпiли вiд

ЧорноблtльськоТ
катастрофи

(п.7.14,7.15)

20l8 20l9 2018 2019 20l8 2019 20l8 20l9 2018 2019 20l8 20l9 20l8 20l9 20l8 201.9

1,7 l8 l9 20 2l 22 2з 24 25 26 2,7 28 29 з0 зl 5z
l60 l06 l J lз 10 13 J з 2 1 8 J

(



( (

,.Щодаток 6
(продовження)

кiлькiсть
питань,

порушеншх

у
зверненшtх
громадян

у числl питання:

аграрноТ
цолiтики i
земельних
вiдносин

транспорту
i зв'язку

фiнансовоТ,
податковоi,

митноТ
полiтики

соцiальноi
полiтики,

соцiального
захисту

населення

працl
i заробiтноТ

IIпати

охорони
здоров'я

комун:lльного
господарства

житловоТ
полiтики

екологiт та
природн[D(
pecypciB

забезпечення
дотримання
законностi
та охорони

правопорядку

20l8 20l9 20l 8 20l9 20l8 20l9 20l8 20|9 20l8 20|
9

20l8 20|9 20l8 2019 20l8 20l9 20l8 2019 2018 20l9 20l8 2019

JJ з4 35 зб з,| з8 з9 40 4\ 42 4з 44 45 46 4,7 48 49 50 5l 52 53 54
9lз 692 4 4 l9 6 J 4 2 5 2 269 90 l1 lб 11

у тому числi питання
дiяльностi
об'еднань

громамн, релiгiТ
та

мiжконфесiйних
вiдносин

дiяльностi
центр€rльних

органiв
виконавчоi

влади

дiяльностi
мiсцевих
органiв

виконавчот
влади

дlяльностl
органiв мiсцевого
самовряд/вання

державного
будiвництва,

адмiнiстративно-
територiального

устою

iншiсiмейнот та
гендерноТ
полiтики,

захисту прав
дiтей

освiти, HayKoBoi,
науково-
технiчноi,
iнновацiйноТ
дiяльностi та

iнтелекryальноi
власностi

Штатна
чисельнiсть
пiдроздiлу
роботи зi

зверненнями
громадян

20l8 20|9 201 8 20|9 2018 2019 20l8 20|9 20l8 201920l9 20l8 20l9 20l8 20|9 20l8 20l920l8
58 59 60 бl 62 бз 64 65 66 67 68 69 ,70

55 56 5,7
,ll

72
4 з4 J J 8 59з 540 4 4l

,Щиректор наталiя МЕлъник
(.
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