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ІНФОРМАЦІЯпро підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Кіровоградської міської ради протягом 2016 року
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Питання практичної реалізації громадянами України наданого їм права на звернення регулюються Законом України “Про звернення громадян”. Закон забезпечує громадянам України можливість для участі в управлінні державними і громадськими справами, відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх в разі порушення.



ЗВЕРТАЙТЕСЯ -  І ВАС ПОЧУЮТЬ!
У міській раді право громадян звернутися 
до місцевих органів влади забезпечує 
відділ по роботі 
зі зверненнями громадян. 

Для цього у приміщенні міської ради 
створені належні умови для роботи 
зі зверненнями громадян та ведення 
особистих прийомів міським головою,
заступниками міського голови та 
керуючим справами виконавчого комітету.



До виконавчих органів Кіровоградської міської ради протягом 2016 року 
надійшло 20060 звернень, що на 8641 звернення більше у порівнянні 
з минулим роком 11 419  звернень, а саме:

Порівняльний аналіз загальних показників роботи за 2015-2016 роки



За структурою звернення становлять:

19 082
заяви (клопотання), 
інформаційні запити

скарги 803

175
пропозиції, 
подяки



Особистий прийом



Важливу роль у посиленні довіри до влади відіграє особисте спілкування 
представників влади з громадянами. 
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У 2016 році проведено 72 прийоми 
з особистих питань, 
де  побував 521 громадянин

В порівнянні з минулим роком (283)
– це на 238 звернень більше. 

Про результати проведення особистих 
прийомів постійно висвітлюється на 
сайті Кіровоградської міської ради.



За результатами роботи у 2016 році

13 243

позитивно вирішено

надано роз’яснення

301

6 330

відмовлено

186 на контролі



Порівняльний аналіз 
розгляду звернень громадян 
від пільгових категорій населення 
за 2015-2016 роки

Особлива увага приділяється розгляду
звернень громадян, які відносяться 
до пільгових категорій населення. 

Протягом 2016 року надійшло 5355, 
з них вирішено 1909 питань.



До Кіровоградської міської ради надійшла 71 електронна петиція, 
з них: підтримані петиції  -17, не підтримані - 54.



У 2016 році при відділі по роботі зі зверненнями 
громадян був відкритий сервісний центр муніципальних 
послуг “Гаряча лінія міського голови”

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

5 741заяви

скарги 240

54
пропозиції, 
подяки



ГАРЯЧА ЛІНІЯ



У зверненнях, які надійшли до виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради протягом 2016 року, 
порушено близько 20 328 різноманітних питань

4523  звернення з питань соціального захисту, з них:
надання матеріальної допомоги           - 2512
призначення і виплата соціальної допомоги, субсидії   - 1883
виплата допомоги на дітей, декретних, аліментів         -     11
забезпечення транспортним засобом                           -       1
призначення, перегляд розміру трудової,
соціальної пенсії та її виплати                                      -      1
інші                                                                             -  115

1082  звернення   з питань   транспорту   
та зв’язку,  з них:
робота пасажирського транспорту     – 528
пільгове перевезення пасажирів       – 235
телефонізація квартир, будинків       – 116
діяльність радіо, телемережі             – 135
тарифи на проїзд та послуги зв’язку –     2
інші                                                  –   66

750  звернень надійшло з питань економічної, 
цінової, інвестиційної та зовнішньоекономічної 
політики, будівництва, підприємництва,  з них:
цінова політика (торгівля)                                          - 131
захист прав споживача                                               -  32
будівництво, містобудування та архітектура               - 428
підприємництво                                                          -  67
інші                                                                            -  92

71 звернення надійшло з питань праці та 
заробітної плати,  з них:

працевлаштування                              – 1
оплата праці, виплати зарплати,
розрахунки при звільненні                  - 66
звільнення та поновлення на роботі    -   1
інші                                                    -   3



У зверненнях, які надійшли до виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради протягом 2016 року, 
порушено близько 20 328 різноманітних питань



ДЯКУЮДЯКУЮ
ЗА УВАГУ!ЗА УВАГУ!Кіровоградська міська рада кабінети 130, 132, 135        24-73-74,           24-66-26Щоденно з 08:00 до 17:00Обідня перерва:  з 12:00 до 13:00
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