
Звіт про роботу за 2018 рік 

начальника відділу роботи з територіальною громадою 

Борісової С.І. 

 

     Робота здійснюється відповідно до Положення про відділ роботи з 

територіальною громадою та посадових інструкцій спеціалістів. 

    Одним із основних завдань відділу є здійснення організаційних і 

практичних заходів для своєчасного і якісного розгляду звернень громадян, 

вирішення порушених у них питань, забезпечення контролю за їх 

виконанням і вирішенням. 

Підсумки роботи зі зверненнями громадян у 2018 році заслуховувалися на 

засіданні виконавчого комітету 22.03.2019 та прийнято відповідне рішення 

виконавчого комітету.  

Протягом  2018 року до виконкому Бердичівської міської ради надійшло 

4117 звернень, що на 2985 звернень менше в порівнянні з 2017 роком. 

 Найбільша кількість звернень надійшла з таких питань: 

- питання соціального захисту – 1474 звернень (з них 86 % стосовно 

отримання адресної грошової допомоги - 1264 звернень, 194 звернення від 

громадян щодо отримання роз’яснень з приводу оформлення та нарахування 

субсидій);  

- питання житлово-комунального  господарства – 777 звернень 

(звільнення від сплати за житлово-комунальні послуги учасників АТО 

(ООС), постановки на квартирний облік, виділення, утримання та ремонту 

житла, ремонту дахів, водо- та теплопостачання, благоустрою 

прибудинкових територій,  ремонту доріг, освітлення вулиць міста, зрізання 

аварійних дерев); 

- питання земельних відносин – 775  звернень (приватизація, оренда  

земельних ділянок та виділення земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлових будинків здебільшого від учасників АТО (ООС)). 

Робота зі зверненнями громадян перебуває на постійному контролі: у 2018 

році вирішено позитивно 43% (1774 звернень) питань, піднятих у зверненнях, 

на 57 % (2343 звернення) – надано роз’яснення. 

На «гарячу» телефонну лінію «15-05» Служби надання допомоги та 

інформування населення надійшло 28750 звернень.   У відділі прийому заяв 

та документів з питань надання соціальних допомог управління праці та 

соціального захисту населення працює гаряча телефонна лінія 2-23-79. 

Станом на 01.01.2019 на цю телефонну лінію спеціалістами прийнято 9686 

дзвінків, з них переважна більшість звернень з  питання призначення  

житлових субсидій, на які надані вичерпні консультації.  

Протягом року до виконавчого комітету Бердичівської міської ради 

надійшло 68 запитів на інформацію, на які було надано вичерпні відповіді у 

визначені законодавством строки, 10 електронних звернень та 6 електронних 

петицій.  

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

проекти рішень та рішення виконавчого комітету, а також видані міським 



головою розпорядження оприлюднюються на офіційній сторінці міста в 

мережі Інтернет www.berdychiv.com.ua.  

Прийом громадян міським головою, його заступниками проводився згідно 

із затвердженим графіком, де розглянуто 284 звернення від громадян.  

У листопаді 2018 року традиційно міський голова звітував перед 

мешканцями територіальної громади: зустріч з мешканцями міста відбулась  

в НВК №10. 

Протягом 2018 року до виконкому через відділ роботи з 

територіальною громадою надійшло 3658 документів від 

облдержадміністрації та обласної ради, підприємств, організацій та установ 

міста, що на 412 менше ніж за 2017 рік. 

Надіслано 5449  документів (інформації на документи, які знаходяться 

на контролі, рішення міської ради та виконавчого комітету, розпорядження 

міського голови, доповідні записки, доручення тощо) в 

облдержадміністрацію, структурні підрозділи обласної державної 

адміністрації, обласну раду, керівникам підприємств, організацій та установ 

міста тощо, що на 274 менше, ніж у попередньому році. 

 


