
Інформація 

на засідання виконавчого комітету з розгляду проекту рішення 

«Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2019 рік» 

 

Протягом 2019 року відділом роботи з територіальною громадою та 

всіма структурними підрозділами  виконкому Бердичівської міської ради 

продовжено роботу з виконання нормативно-правових та 

розпорядчих документів щодо додержання законодавства в роботі зі 

зверненнями громадян.  

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. 



(для порівняння - вже з початку року до нас надійшло 10 електронних 

звернень, 3 особи вже у 2020 році скористалися послугою  - електронний 

запис на особистий прийом до міського голови) . 

Щодо петицій, варто зазначити, що одна з них стосувалась 

встановлення світлофору на перехресті вул. Житомирської та Короленка, але 

вона не набрала необхідної кількості голосів.  Втім, враховуючи  той  факт,  

що  перехрестя  вул. Житомирської  та  Короленка є аварійно-небезпечною  

ділянкою,  з  метою  забезпечення  безпеки  пішоходів  та  водіїв, за  рахунок  

коштів  міського  бюджету  в 2019  році  виготовлено  проектну  

документацію   на  капітальний  ремонт світлофорного  об'єкту на перехресті  

вул. Короленка – вул. Житомирської.   Програмою  розвитку житлово-

комунального  господарства  міста  Бердичева  на 2020 рік  передбачено  

виділення  коштів  на  виконання  робіт.  На  сьогоднішній день  розпочато  

виконання  робіт.   

Збільшення активності мешканців Бердичева на звернення через 

мережу Інтернет  пояснюється тим, що за дорученням міського голови в 

листопаді 2019 року відбулось масштабне оновлення офіційного сайту міста 

(https://berdychiv.com.ua/). В результаті чого значно збільшено і осучаснено 

його функціонал, структуру та наповнення. Розміщення більшої кількості та 

підвищення якості інформації дозволило місту покращити свою позицію у 

рейтингу «прозорості 100 найбільших міст» України.  

Серед інших доданих сервісів було оновлено розділ «Громадська 

приймальня», де з’явилась можливість залишити електронне звернення та  

прикріпити до нього файли, а також записатись на особистий прийом до 

міського голови та його заступників. 

Окремо створено низку сервісів таких як «Архів документів», що 

значно спростило доступ до офіційних документів міської ради та 

виконавчого комітету (з можливістю сортування та фільтрування), «Твоє 

житло», що надає змогу відслідковувати черги на житло тощо.  

          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. 

https://berdychiv.com.ua/


Фахівцями «мобільного соціального офісу» було надано 164 

консультацій з різноманітних питань соціального захисту населення. 

Протягом 2019 року питання роботи зі зверненнями громадян 

виносилося на засідання виконавчого комітету: 

- 22.03.2019 № 79 «Про роботу зі зверненнями громадян у 2018 році». 

- 20.12.2019 №367 «Про роботу зі зверненнями  громадян у МКП 

«Бердичівводоканал» за 9 місяців 2019 року» . 

Аналізуючи інформацію про роботу зі зверненнями громадян, надану 

керівниками житлово-комунальних підприємств міста, слід відмітити, що 

найбільша кількість звернень  у 2019 році надійшла до МК ВЖРЕП №7 – 

1265 звернень. Найбільше звернень до МК ВЖРЕП №7 з приводу ремонту 

покрівель будинків (153 звернення), а також видачі довідок про фактичне 

проживання – 685 довідок. 

У 2019 році громадяни активно звертались і до інших комунальних 

підприємств міста – МКП «Бердичівкомунсервіс» - 976 (у минулому році 

було 126 – ліквідація ямковості чи капітальний ремонт вулиць та тротуарів, 

видалення або омолодження дерев по вулицям міста, прибирання 

несанкціонованих сміттєзвалищ, грейдерування дорожнього покриття 

вулиць, відновлення та розчистка зливових канав), -   МКП 

«Бердичівводоканал» - 717, КП «Бердичівтеплоенерго» - 668, та інших.  

Керівники усіх житлово-комунальних підприємств міста мають 

затверджені графіки прийому громадян.  

Інформуючи про роботу зі зверненнями у структурних підрозділах 

виконавчого комітету, слід зазначити, що ведення прийому як усних, так і 

письмових звернень громадян налагоджено у всіх підрозділах.  

Робота зі зверненнями громадян постійно перебуває на контролі 

керівництва виконкому: проводяться оперативні наради, навчання 

працівників щодо вимог чинного законодавства та оперативного вирішення  

піднятих  у зверненнях  громадянами проблем.  

На сьогоднішній день на час реконструкції першого поверху під 

сучасний центр надання адміністративних послуг прийом громадян 

спеціалістом відділу роботи з територіальною громадою спільно з 

адміністраторами ЦНАП ведеться на ІІ поверсі  у фойє актової зали у 

звичному режимі з 09.00 до 17.00 години щоденно окрім вихідних. 

 

 


