
Звіт про роботу за 2019 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 2019 році заслуховувалися на 

засіданні виконавчого комітету 25.02.2020 та прийнято відповідне рішення виконавчого 

комітету. 

Протягом 2019 року до виконкому Бердичівської міської ради надійшло 3343 

звернення, що на 774 менше в порівнянні з 2018 роком.  

    Найбільша кількість звернень надійшла з таких питань: 

- питання соціального захисту – 947; 

- питання житлово-комунального  господарства – 784; 

- питання аграрної політики та земельних відносин – 738. 

На першому  місці  за кількістю звернень стоять питання соціального захисту – 

947 звернень. 
Вагома частина звернень, а саме 82 % від загальної кількості звернень в цій 

категорії, надійшла стосовно отримання адресної грошової допомоги – 780 звернень.  

Отримано 146 звернень від громадян щодо отримання роз’яснень з приводу оформлення 

та нарахування субсидій.  

З питань житлово-комунального господарства у 2019 році надійшло 784 

звернення. Значна частка звернень надходила з питань постановки на квартирний облік, 

виділення житла. 

Разом з тим, громадяни звертаються з приводу утримання та ремонту житла, 

ремонту дахів, неякісного водо- та теплопостачання, благоустрою прибудинкових 

територій,  ремонту доріг, освітлення вулиць міста, відлову бродячих тварин, зрізання 

аварійних дерев тощо.  

Велику частку питань, піднятих у зверненнях, займають питання земельних 

відносин – 738 звернень. 

В цій групі переважна кількість питань, що порушували громадяни – це 

приватизація, оренда  земельних ділянок та виділення земельних ділянок для 

будівництва і обслуговування житлових будинків.   

408 звернень надійшло від найменш соціально захищених громадян –  осіб з 

інвалідністю, учасників війни, учасників АТО, учасників бойових дій, членів 

багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального 

захисту, підтримки та особливої уваги.  

Кількість колективних звернень у звітному періоді зменшилася і складає 141 

звернення, у 2018 році – 149 звернень.  

Особлива увага зверталася на розгляд звернень громадян, взятих на контроль 

органами влади вищого рівня.  

За 2019 рік із загальної кількості звернень, що надійшли до виконавчого комітету 

вирішено позитивно 1238 питань, піднятих у зверненнях, на решту – надано 

роз’яснення. 

Протягом року до виконавчого комітету Бердичівської міської ради надійшло 64 

запити на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 



інформації», на які було надано відповіді у визначені законодавством строки, 12 

електронних звернень та 2 електронні петиції.  

У звітному періоді продовжують працювати «гарячі» телефонні лінії. На «гарячу» 

телефонну лінію «15-05» Служби надання допомоги та інформування населення 

надійшло 29705 звернень. Повідомлення надходили як звичайними телефонними 

дзвінками (2-03-59), так і через більшість популярних Інтернет-месенджерів (068-645-

15-05) . В останньому випадку заявники мали змогу до повідомлення прикріпити фото 

та відео матеріали. Надалі звернення перенаправляються виконавцям для вирішення 

питання та в основному оперативно вирішуються спільно з міськими комунальними 

службами.  

У відділі прийому заяв та документів з питань надання соціальних допомог 

управління праці, сім’ї та соціального захисту населення працює «гаряча телефонна 

лінія» 2-23-79. Станом на 01.01.2020 року на цю телефонну лінію спеціалістами 

прийнято 6863 дзвінки, на які надані вичерпні консультації.  

Продовжує свою роботу і мобільний соціальний офіс, який створений при 

управлінні праці, сім’ї та соціального захисту населення. До роботи в ньому 

залучаються спеціалісти та керівники різних структурних підрозділів.  

Протягом 2019 року відбулося 11 виїзних прийомів громадян «мобільним 

соціальним офісом» для мешканців різних мікрорайонів міста. 

Фахівцями «мобільного соціального офісу» було надано 164 консультацій з 

різноманітних питань соціального захисту населення. 


