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І Н Ф О Р М А Ц І Я  
про підсумки роботи місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування області з розгляду звернень громадян  

у 2016 році та завдання щодо підвищення її ефективності у 2017 році 

Відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян”, Указу 
Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочергові за-
ходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 
звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” 
у 2016 році місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого само-
врядування області здійснювалися необхідні організаційні заходи щодо забез-
печення реалізації громадянами конституційного права на звернення та ефек-
тивного вирішення порушених у них питань. 

На 01.01.2017 року до місцевих державних адміністрацій та органів 
місцевого самоврядування області надійшло 174863 звернення (2015 рік – 
142744, збільшення на 32119 звернень), із них: 1538 звернень повторних або 
0,9% від загальної кількості звернень (2015 рік – 410), 4309 звернень – 
колективних або 2,5% від загальної кількості (2015 рік – 3390).  

Загалом по області кількість повторних звернень збільшилася майже у 
чотири рази, у тому числі до сільських рад – у сім разів, районних рад – утричі, 
селищних рад і міських рад міст районного значення – удвічі.  

Протягом 2016 року у зверненнях до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування порушено 179,3 тис. різноманітних питань, що на 
25% перевищує аналогічний показник 2015 року (143,8 тис. питань). Пере-
важали питання соціального захисту населення, аграрної політики та земель-
них відносин. 

За звітний період до облдержадміністрації усього надійшло 9897 звер-
нень, що на 1494 звернення більше ніж у 2015 році.  

Керівництвом облдержадміністрації на особистих та виїзних особистих 
прийомах отримано 1233 звернення, що на 140 більше ніж у попередньому 
році. Торік головою облдержадміністрації та його заступниками проведено 
57 особистих та 59 виїзних особистих прийомів громадян за місцем їх про-
живання. Прийнято 1709 осіб, у тому числі на виїзних прийомах – 567 осіб. 

Надійшло поштою від громадян і вищестоящих органів виконавчої влади 
8664 звернення, що на 1354 звернення більше у порівнянні з 2015 роком.   
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Торік до облдержадміністрації із заявами, скаргами та пропозиціями, з 
урахуванням колективних звернень, звернулося 22267 осіб, які порушили 
10036 питань (у 2015 році – 26929 осіб, порушено 8516 питань). 

Зареєстровано 210 колективних звернень або 2,1% від загальної кількості 
звернень (у 2015 році – 294 колективних звернень або 3,5%). 

Варто зазначити, що кількість колективних звернень громадян, які надій-
шли через облдержадміністрацію до районних державних адміністрацій, змен-
шилася у переважній більшості районів, водночас, вона зросла майже вдвічі у 
Летичівському, Славутському, Старокостянтинівському районах. Зменшилася 
їх кількість і з міст обласного значення, крім міст Кам’янець-Подільський та 
Старокостянтинів. 

Найбільшу питому вагу в загальній кількості звернень, які торік надій-
шли до облдержадміністрації, становили звернення від жителів міста Хмель-
ницький – 43,5%, Хмельницького – 5,9%, Красилівського – 3%, Волочиського – 
2,9% районів. 

У порівнянні із 2015 роком у 8 містах і районах області спостерігалося 
зменшення письмових звернень громадян до облдержадміністрації і звернень, 
отриманих на особистих та виїзних особистих прийомах, за винятком, Кра-
силівського (+152 звернення), Чемеровецького (+126), Шепетівського (+117), 
Білогірського (+113) районів, а також міст Хмельницький (+1070 звернень), 
Шепетівка (+108)), Славута (+48). 

У 13 районах області ситуація із надходженням звернень громадян до 
районних державних адміністрацій характеризувалася їх збільшенням.  

Так, зросла кількість звернень в Ізяславському (+568), Дунаєвецькому 
(+282), Ярмолинецькому (+245), Деражнянському (+224), Новоушицькому 
(+153), Білогірському (+133), Чемеровецькому (+86), Віньковецькому (+59), 
Летичівському, Старокостянтинівському (+54 та +50, відповідно), Теофіполь-
ському (+44) районах.  

Незмінною залишилася питома вага письмових звернень жителів об-
ласті, одержаних облдержадміністрацією від органів влади вищого рівня, що 
становила 6,1% від їх загальної кількості. Зокрема, у 2016 році отримано з: 

Адміністрації Президента України – 238 звернень, що на 30 звернень 
більше ніж у попередньому році; 

Кабінету Міністрів України – 131 звернення, що на 138 менше ніж у 
2015 році; 

Верховної Ради України і народних депутатів України – 88 звернень, що 
на 39 менше у порівнянні із 2015 роком; 

інших центральних органів влади – 67 звернень, що на 40 більше у 
порівнянні з минулим періодом; 

безпосередньо від громадян до облдержадміністрації – 8140 звернень, 
що на 1306 більше ніж у 2015 році. 
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Аналіз надходження звернень громадян у розрахунку на 10 тис. насе-
лення свідчить, що найчастіше у 2016 році до Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Верховної Ради України, інших центральних органів влади 
та облдержадміністрації зверталися жителі міста Старокостянтинів – 9 звер-
нень, Новоушицького, Ярмолинецького, Кам’янець-Подільського районів – 5, 
6, 7 звернень, відповідно. Найменше звернень на 10 тис. населення надійшло зі 
Славутського – 1, Старосинявського, Віньковецького районів – по 2 звернення 
та міст Хмельницький, Нетішин, Шепетівка – по 3 звернення.   

У середньому по області із 77 звернень на 10 тис. населення 4 звернення 
надійшло до центральних органів влади. 

Питома вага позитивно вирішених звернень, отриманих облдержадмі-
ністрацією, збільшилася на 6% і становила 81% від їх загальної кількості. 

Минулоріч особлива увага приділялася вирішенню проблем, з якими 
зверталися соціально незахищені верстви населення.  

Малозабезпеченим і важко хворим жителям області для проведення  
складних операцій та лікування, учасникам антитерористичної операції та 
особам, переміщеним із тимчасово окупованої території України, з обласного 
бюджету виплачено 15207,0 тис. гривень. 

Протягом 2016 року до місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування надійшло 45158 звернень від інвалідів загального 
захворювання, ветеранів праці, пенсіонерів, членів багатодітних сімей, інвалі-
дів війни та учасників бойових дій або 350 звернень на 10 тис. населення (25,8% 
від загальної кількості звернень проти 28,3% у 2015 році).   

У зверненнях громадян, що надійшли до місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування області протягом 2016 року, 
порушено 179563 питання різної тематики, що на 25,7% більше відповідного 
показника 2015 року.  

Пріоритетними у зверненнях громадян залишалися питання соціального 
захисту населення – 71046 (39,6%) або 551 звернення на 10 тис. населення, на 
другому місці питання аграрної політики та земельних відносин – 38742 
(21,6%) або 300 звернень на 10 тис. населення, на третьому – комунального 
господарства – 11720 звернень (6,5%) або 91 звернення на 10 тис. населення, 
четвертому – житлової політики – 5158 (2,9%) або 40 звернень на 10 тис. 
населення. 

Протягом звітного періоду забезпечено: 

проведення керівництвом обласної, районних державних адміністрацій, 
міських (міст обласного значення) рад особистих та виїзних особистих при-
йомів громадян згідно із затвердженими графіками; 

моніторинг роботи зі зверненнями громадян та виконання доручень 
керівництва стосовно звернень громадян у структурних підрозділах обласної, 
районних державних адміністрацій і виконавчих комітетах міських (міст 
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обласного значення) рад відповідно до затверджених графіків перевірок, у 
тому числі у рамках проведення “днів контролю”; 

організацію апаратних нарад, семінарів, колегій на обласному та місце-
вому рівнях, звітування голів районних державних адміністрацій перед голо-
вою обласної державної адміністрації з питань роботи зі зверненнями гро-
мадян; 

проведення засідань постійно діючих комісій з питань розгляду звернень 
громадян; 

функціонування “гарячих” телефонних ліній і телефонів довіри, прове-
дення роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звер-
нення та особистий прийом; 

здійснення аналізу звернень громадян і публікації відповідних узагаль-
нених матеріалів на офіційних веб-сайтах обласної, районних державних адмі-
ністрацій та місцевих засобах масової інформації. 

Робота з розгляду порушених у зверненнях до органів виконавчої влади 
питань, підвищення відповідальності керівників за невідкладне реагування на 
обґрунтовані пропозиції, заяви, скарги будуть і надалі знаходитися на пос-
тійному контролі в облдержадміністрації. 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


