
ЗВІТ 

про роботу зі зверненнями громадян 

районних територіальних центрів 

соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг) 

за ІІІ квартали 2016 року 

 

В районних територіальних центрах соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) (далі – районні територіальні центри) робота із зверненнями 

громадян (прийом відвідувачів, реєстрація заяв, їх розгляд, контроль за 

виконанням звернень громадян у визначенні законодавством терміни, надання 

відповіді заявникові, узагальнення та аналіз звернень громадян) проводиться 

відповідно з: 

- Конституцією України від 28.06.1996 (ст. 40,64); 

- Законом України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 02.10.1996; 

- Закон України «Про інформацію» № 25657-ХІІ від 02.10.1992; 

- Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 05.05.2011 № 547; 

- Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про 

затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах 

виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 

органах виконавчої влади»; 

- Указом Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування від 07.02.2008           № 

109/2008. 

Опрацьовуючи статистичні дані про роботу районних територіальних 

центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – 

територіальні центри) за 9 місяців 2016 року, визначено, що протягом звітного 

періоду до територіальних центрів надійшло 12 717 звернень.  

Серед звернень найбільшу кількість становили заяви (12 412 звернень) та 

подяки (156 звернень). Також до районних територіальних центрів надійшло 

110 скарг, 43 запити та 6 пропозицій.  
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Основними питаннями, які порушувалися громадянами у зверненнях були 

забезпечення безкоштовним харчуванням (4 254 звернення), надання адресної 

натуральної допомоги (2 789 звернень) та надання матеріальної допомоги (2 248 

звернень). Також 1 498 осіб звернулися із заявами про взяття на облік до 

відділень територіальних центрів. 

 
 

Аналізуючи структуру звернень за джерелом надходження варто 

зазначити, що в основному звернення надходять безпосередньо до районних 

територіальних центрів (7 440 звернень) і від управління праці та соціального 

захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій                               

(4 384 звернення). Найменше надходило звернень від Адміністрації Президента 

(4 звернення) та депутатів різних рівнів (26 звернень). 
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Основні питання, які порушувалися 
громадянами у зверненнях

взяття на облік до відділень Територіального 

центру - 1498
надання адресної натуральної допомоги - 2789

надання матеріальної допомоги - 2248

забезпечення безкоштовним харчуванням                    

(+ надання продуктових наборів) - 4254
призначення соціального робітника - 510

допомога в оформленні документів - 1793

навчання в «Університеті третього віку» - 618

надання побутової допомоги - 466

інше - 483
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Структура звернень громадян за джерелом надходжень

Адміністрація Президента - 4

Депутати різних рівнів - 26

Київська міська державна 

адміністрація - 60

Районна державна адміністрація - 240

Управління праці та соціального 

захисту населення - 4384

КБУ «Контактний центр м. Києва» -

573

безпосередньо до Територіального 
центру - 7440
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Більшість звернень громадян в результаті розгляду були задоволені 

(11 396 звернень), а також певній кількості заявників було надано роз’яснення 

(883 звернення).  

У районних територіальних центрах звернення розглядаються в терміни, 

передбачені ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996              

№ 393/96-ВР. Усі звернення опрацьовуються керівниками територіальних 

центрів, які надають відповідні доручення виконавцям. Заявників завжди 

повідомляють про результати розгляду у встановлений законодавством термін. 

Без розгляду не залишається жодне звернення. 

 

 
 

Районними територіальними центрами постійно вживаються заходи щодо 

підвищення ефективності організації роботи з розгляду звернень громадян, 

вирішення питань, порушених у зверненнях та забезпечення умов для реалізації 

громадянами права на звернення та відповідного належного розгляду. 

 

 

Директор Київського міського  

територіального центру  

соціального обслуговування                                               Н. Глоба 
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Результати розгляду звернень

задоволено - 11396

надано роз’яснення - 883

відмовлено - 136

до відома - 294

повернуто, переадресація - 18

без розгляду - 0


