
Інформація 

про розгляд звернень громадян, що надійшли до обласної військової 

адміністрації, районних військових адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування Хмельницької області у 2022 році 

  

На виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року                 

№ 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування" (далі - Указ) обласною військовою 

адміністрацією, її структурними підрозділами, районними військовими 

адміністраціями, органами місцевого самоврядування у 2022 році здійснено 

організаційні заходи з поліпшення стану щодо розгляду звернень громадян і 

вирішення порушених у них питань. 

На виконання пунктів 1.1-1.8 Указу розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 24.02.2022 №127/2022-р затверджено основні заходи 

щодо підвищення відповідальності керівників за невідкладне реагування на 

обґрунтовані пропозиції, заяви та скарги громадян, досягнення прозорості дій, 

налагодження ефективної взаємодії з громадськістю. 

Підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2021 рік проаналізовано на 

засіданні колегії обласної державної адміністрації 22 лютого минулого року. 

На виконання абзацу 1 пункту 6 Указу облдержадміністрацією і 

райдержадміністраціями затверджено графіки проведення особистих прийомів 

громадян, «гарячих» телефонних ліній «Запитай у влади»  та забезпечено їх 

належне виконання. 

Протягом звітного періоду поточного року проведено 10 «гарячих» 

телефонних ліній. Інформація про ці заходи розміщувалася на вебсайті обласної 

військової адміністрації. 

        Протягом 2022 року на особистому прийомі до начальника обласної 

військової адміністрації звернулось 46 мешканців області. 

Крім того, за телефоном довіри постійно надавались консультації 

громадянам з різних питань. 

 Зазначаємо, що при обласній військовій адміністрації з 02.03.2022 року 

цілодобово функціонує Колл - центр для допомоги за номером 0931702560 (з 

питань розміщення ВПО, міжнародної гуманітарної допомоги, логістичних 

питань, отримання соціальних виплат ВПО від держави, пошук роботи, 

відкриття бізнесу тощо). За звітний період Колл - центром прийнято 10 636 

телефонних дзвінків.  

На виконання абзацу 6 пункту 1 Указу керівництвом обласної військової 

адміністрації приділялася особлива увага розв’язанню проблем, з якими 

зверталися соціально незахищені верстви населення.  

       За поточний рік 3480 малозабезпеченим і хворим жителям області для 

проведення складних дороговартісних операцій і лікування з обласного 

бюджету виплачено 8450,9 тис. гривень. 
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       На виконання абзацу 10 пункту 1 Указу обласною військовою 

адміністрацією вживалися невідкладні заходи щодо належного забезпечення 

реалізації прав громадян на звернення. 

Правова допомога надавалася Хмельницьким місцевим центром із надання 

безоплатної правової допомоги та відповідними центрами у містах Шепетівка, 

Старокостянтинів і Камꞌянець - Подільський.                                                                                                                    

       З метою покращення обслуговування населення на період карантину та  у 

зв'язку із прийняттям Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні» , в облдержадміністрації розміщено 

інформацію щодо порядку подання звернення до керівництва адміністрації, а 

також встановлено скриньку, яка знаходиться при вході до обласної військової 

адміністрації.  

       Заходи інформаційно-роз’яснювального характеру з актуальних питань 

життєдіяльності області здійснювалися шляхом розміщення матеріалів на 

офіційних сайтах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, їх сторінках у соціальній мережі Фейсбук та у місцевих 

засобах масової інформації.  

        Зокрема, на офіційному сайті облдержадміністрації упродовж звітного 

періоду розміщено 1385 інформаційних повідомлень та  оголошень, проведено 

166 пресконференцій та брифінгів.   

На виконання пункту 3 Указу, з метою сприяння громадянам у вирішенні 

проблемних питань, з якими вони звертаються до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, в облдержадміністрації проведено 2 

засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян. 

       На виконання абзацу 1 пункту 5 Указу надано практичну та методичну 

допомогу 3  структурним підрозділам обласної державної адміністрації щодо 

додержання законодавства про звернення громадян та удосконалення цієї 

роботи. 

На виконання абзацу 5 пункту 2 Указу головою облдержадміністрації 

затверджено графік особистих доповідей голів райдержадміністрацій перед 

головою облдержадміністрації про роботу зі зверненнями громадян;  заслухано 

звіти 3 голів райдержадміністрацій. 

Упродовж минулого року до облдержадміністрації надійшло 11000 

звернень, що на 3054 менше у порівнянні з 2021 роком, із них: через Урядовий 

контактний центр - 9416 звернень, через органи влади – 202 звернення, 

безпосередньо від громадян та через засоби електронного зв’язку - 1500. 

За звітний період до обласної військової адміністрації із заявами, скаргами 

та пропозиціями, з урахуванням колективних звернень, звернулося 16034 

особи, які порушили 11000 питань (у 2021 році - 21263 особи, порушено 14054 

питань). 

Отримано 102 колективних звернення або 0,9 % від загальної кількості 

звернень (у 2021 році - 129 або 1,0 % від їх загальної кількості).  
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Питома вага письмових звернень жителів області, отриманих обласною 

військовою адміністрацією від органів влади вищого рівня, зменшилася на 1,2% 

і становить 1,8 % від їх загальної кількості: 

з Офісу Президента України отримано 88 звернень (на 108 звернень менше 

ніж у попередньому році); 

від Кабінету Міністрів України надійшло 31 звернення; 

від Верховної Ради України і народних депутатів України отримано 34 

звернення, інших центральних органів влади – 49 звернень. 

У зверненнях громадян, що надійшли до обласної військової адміністрації 

упродовж 2022 року, порушено 11000 питань різної тематики, що на 3054 

менше ніж у 2021 році (14054 питань).           

Найбільш актуальними питаннями, що піднімали жителі області у своїх 

зверненнях, були питання соціального захисту населення (46,8 %), на  другому 

місці – питання комунального господарства та благоустрою населених пунктів 

(24,8 %), на третьому місці - житлової політики (11,2 %). 

Питома вага позитивно вирішених звернень становить 31,8 % від їх 

загальної кількості. По решті звернень (63 %) заявникам надано обґрунтовані 

роз’яснення щодо шляхів вирішення порушених питань відповідно до чинного 

законодавства України. 

На 01.01.2023 року до місцевих державних адміністрацій та органів 

місцевого самоврядування області надійшло 154507 звернень (2021 рік – 

214208 звернень, зменшення на 59701 звернення), із них - 1601 колективних або 

1 % від загальної кількості заяв, скарг і пропозицій (2021 рік - 2757).  

У зверненнях громадян, що надійшли до місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування області протягом 2022 року, 

порушено 154740  питань різної тематики, що на 59774 менше ніж у 2021 році 

(214514 питань), із них вирішено позитивно 77 %.          

Найбільш актуальними питаннями, що піднімали жителі області у своїх 

зверненнях, були: питання соціального захисту населення (41,6 %), на другому 

місці - аграрної політики та земельних відносин (18,5 %),  на третьому і 

четвертому - комунального господарства, житлової політики - (7,2% і 2,5% 

відповідно).  

У 2022 році до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування надійшло 33396 звернень від найменш захищених категорій 

громадян, у тому числі від: 

інвалідів загального захворювання, ветеранів праці та дітей війни - 20296 

звернень або 13, 1 %; 

інвалідів війни та учасників бойових дій - 8817 звернень або 5,7%. 

багатодітних сімей та одиноких матерів - 3866 звернень або 2,5 % від  

загальної кількості  звернень. 

 Стосовно усіх звернень, які надійшли до облдержадміністрації в межах 

чинного законодавства вживалися заходи щодо належного їх розгляду та 

вирішення. 
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  Виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу 

Президента України від 07.02.2008 року  №109/2008 «Про першочергові заходи 

щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», 

відповідних розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації 

знаходиться на постійному контролі в обласній державній адміністрації. 

 

 

 

       


