
АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА 

про підсумки роботи зі зверненнями громадян 

у департаменті праці та соціальної політики 

Одеської міської ради протягом 9 місяців 2017 року 

у порівнянні з 9 місяцями 2016 року 

 

 

Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради 

проаналізована робота зі зверненнями громадян протягом  9 місяців 2017 року. 

До департаменту та його структурних підрозділів протягом зазначеного 

періоду надійшло 17766 звернень (за аналогічний період  2016 року – 17212 

звернень), що на 3,2% більше, ніж за 9 місяців 2016 року.  Із загальної кількості 

звернень 99,50% становлять заяви і клопотання, 0,46% – скарги, 0,03% – 

пропозиції (зауваження) і подяки. 

За звітний період на особистому прийомі прийнято 963 звернення 

громадян,  через органи державної влади надійшло  1732 звернення,  урядову 

«гарячу лінію» - 2183 звернення, від депутатів усіх рівнів – 905 звернень, 

надано через уповноважених осіб – 10907 звернень, від інших органів, установ, 

організацій – 3088 звернень та надіслано поштою – 1076. 

Із загальної кількості отриманих звернень 14193 первинних (79,88%),  25 

повторних (0,14%) та 3527 неодноразове (19,85%).  

Протягом звітного періоду отримано 24 колективних звернень (0,14 % від 

їх загальної кількості).  

За 9 місяців 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом 2016 году 

відбулось зменшення кількості скарг на 67,77%, повторних звернень – на 

64,10%. Неодноразові звернення навпаки збільшилися на 27,97%. 

Зросла кількість звернень жителів міста, особливо пенсіонерів різних 

категорій, які в даний час гостро потребують окремих видів соціальних послуг, 

передусім матеріальної допомоги, через погіршення умов життя та на лікування 

(необхідністю придбання життєво необхідних медикаментів, проведення курсу 

лікування, обстежень та термінових хірургічних операцій).  

Найбільшу кількість звернень отримано від мешканців Суворовського 

району – 5113 звернень (28,77% від загальної кількості). Від мешканців 

Малиновського району отримано 4398 звернень (24,76%), Приморського – 4262 

звернення (23,99%), Київського – 3993 звернення (22,48%). 

Протягом зазначеного періоду розглянуто по суті та надано вичерпну 

відповідь на 16349 звернень, що становить 92,02% від загальної кількості 

отриманих звернень, у тому числі: 

- вирішено позитивно – 9381 звернення (52,80% від загальної кількості); 

- надано роз’яснення – 6968 звернень (39,22% від загальної кількості); 

На 1 жовтня 2017 року 689 отриманих звернень (3,88% від загальної 

кількості) перебувало у стадії розгляду, 28 (0,16% від загальної кількості) – 

переслано за належністю. 

Додатково, до підпорядкованих департаменту комунальних установ, 

протягом зазначеного періоду надійшло 18014 звернень, що більше на 3269 

звернень, або 22,17% у порівнянні з 9 місяцями 2016 року. Із загальної кількості 

звернень 99,98% становлять заяви і клопотання, 0,02 % – скарги.  Із загальної 



кількості отриманих звернень 15921 первинне, 1630 неодноразових, 458 – 

повторних, 5 дублетних. 

Заявники у зверненнях порушили такі основні питання: 

- соціального захисту – 17841 звернення; 

- охорони здоров’я – 16 звернень; 

- комунального господарства – 21 звернень; 

- сім’ї та дітей – 87 звернень. 

Протягом зазначеного періоду розглянуто по суті та надано вичерпну 

відповідь на 17824 звернення, що становить 98,95% від загальної кількості 

отриманих звернень, у тому числі: 

- вирішено позитивно – 16251 звернення (91,17%); 

- надано роз’яснення – 1573 звернень (8,83%). 

За звітний період 92 відмови у задоволенні звернень з причини наявності 

доходів, які перевищують прожитковий мінімум у декілька разів, відмовою 

заявника від обстеження та складання акту матеріально-побутових умов 

проживання, у зв’язку зі смертю заявника, що складає 0,51% від загальної 

кількості звернень.   

Всі рішення, що були прийняті під час розгляду звернень, та результати їх 

розгляду повідомлялися в обов’язковому порядку авторам у письмовому 

вигляді з неухильним дотриманням вимог чинного законодавства щодо роботи 

зі зверненнями громадян. 

У департаменті проводиться значна робота щодо особистого прийому 

громадян, що сприяє оперативному вирішенню виниклих у громадян питань і 

підвищенню рівня попереднього розгляду звернень. Графіки особистого та 

виїзного прийомів громадян посадовими особами затверджено наказом 

директора департаменту, оприлюднено на офіційному сайті Одеської міської 

ради та у газеті „Одесский вестник”.  

Відділом звернень громадян департаменту проводиться щоденний 

моніторинг особистого прийому з подальшим аналізом його проведення на 

щотижневих апаратних нарадах.  

За 9 місяців 2017 року директором департаменту здійснено 37 виїзних  

прийомів громадян в районних управліннях праці та соціального захисту 

населення м. Одеса, що дало змогу вирішувати проблеми громадян на місці. 

На апаратних нарадах у департаменті щотижнево обговорюються та 

аналізуються питання роботи зі зверненнями громадян, додержання строків їх 

розгляду, а також щоквартально заслуховується аналітичний звіт про підсумки 

роботи зі зверненнями громадян з виданням відповідного наказу.  

У засобах масової інформації та на офіційному сайті Одеської міської 

ради керівництвом департаменту регулярно висвітлюються заходи місцевої 

влади, які спрямовані на підвищення якості життя населення, оприлюднюється 

інформація про роботу зі зверненнями громадян та результати вирішення 

порушених у них питань. Звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян у 

департаменті праці та соціальної політики і підпорядкованих йому 

комунальних установах за 9 місяців 2017 року розміщено на сайті Одеської 

міської ради. 

 

Директор департаменту                                                              О.П Китайська 


