РОБОТА ДЕПАРТАМЕНТУ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН
У 2014 РОЦІ
Робота з розгляду звернень громадян проводиться в порядку визначеному
Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом
Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення
громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та
іншими нормативно-правовими актами.
Протягом
2014
року
до
Департаменту
житлово-комунальної
інфраструктури надійшло 3145 звернень проти 3683, що на 8,5 % менше
минулорічного показника. Відбулося зменшення колективних звернень – 783
проти 893, які надійшли у 2013 році. За ознакою надходження розглянуто 22
повторних звернень проти 97 минулорічних.
Питання по житлово-комунальному господарству розподілялись
наступним чином:
оплата квартир та комунальних
послуг
капітальний та поточний ремонт
будинків
ремонт квартир
ремонт дахів
обстеження санітарно-технічного
стану квартири, будинку
робота ЖЕКів
благоустрій, тверді побутові
відходи
ремонт сантехнічного обладнання
озеленення
незадовільний стан будинку та
прибудинкової території
облаштування дитячих майданчиків
водопостачання (ГВП, ХВП)
робота ліфтів
проведення дератизації та
дезінсекції

Протягом звітного періоду здійснювались організаційно-технічні,
правові, інформаційно-роз’яснювальні та методичні заходи щодо
удосконалення роботи зі зверненнями, які надходили до центральних органів
влади, Київської міської державної адміністрації від громадян, депутатів
Верховної Ради України, депутатів Київради, а також безпосередньо до
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури.
На звернення громадян своєчасно надавалися аргументовані відповіді,
вживалися заходи, створювалися комісії та проводилися обстеження, виїзні
наради за результатами складалися акти, протоколи тощо.

Аналіз звернень свідчить про те, що частіше всього потребують допомоги
у вирішенні питань, які відносяться до компетенції Департаменту, пенсіонери.
Пенсіонер
Робітник
Працівник бюджетної сфери
Державний службовець
Військовослужбовець

Підприємець
Безробітний
Учасник війни
Дитина війни
Інвалід Великої Вітчизняної війни

Інвалід війни
Учасник бойових дій
Ветеран праці
Інвалід І групи
Інвалід ІІ групи

Інвалід ІІІ групи
Дитина-інвалід
Одинока мати
Мати-героїня
Багатодітна сім"я

Особа, що потерпіла від
Чорнобильської катастрофи
Учасник ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС

Аналіз звернень громадян в розрізі районів демонструє, що найбільше
звернень із Голосіївського, Шевченківського, Дніпровського районів.
Найменше надійшло із Подільського району.
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Відповідно до затвердженого графіку першої та третьої середи місяця
директором
Департаменту
житлово-комунальної
інфраструктури
Новицьким Д.Ю. проводяться особисті прийоми громадян.

Так протягом 2014 року відбулося 24 особистих прийоми громадян.
Загалом прийнято 165 (в тому числі, за дорученням голови КМДА особисто
зустрітися - 99) громадянина з них: 79 - надано роз’яснення; 86 - знаходяться
на особистому контролі Директора Департаменту та опрацьовуються
районними в м. Києві державними адміністраціями.
Частіше за інших зверталися мешканці стосовно особистого прийому із
Шевченківського району – 45 звернення, по 21 звернення із Голосіївського та
Солом’янського районів , із Святошинського району -18 звернень, по 14
звернень із Печерського та Деснянського районів, 12 звернень із
Дніпровського району, 9 звернень із Дарницького району, 6 звернень із
Оболонського району та 5 звернень із Подільського району.
Найбільше звернень громадян стосувалися якості надання житловокомунальних послуг – 56, інші питання розмістилися в наступній
послідовності: проведення ремонтів (в тому числі, капітальних) будинків – 27;
надання житла (службове, гуртожитки та інше) – 22; благоустрій
прибудинкової території – 16; впровадження нових технологій – 12; прийняття
до комунальної власності – 7; питання ЖБК та ОСББ-6; підтоплення
нежитлових приміщень – 4; зсуви – 4; ритуальна справа – 3; підключення до
водопостачання – 3; перепланування житла – 2;
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Окремо слід виділити практику виїзних нарад-прийомів за участю
директора Департаменту Новицького Д.Ю. з залученням керівників
райдержадміністрацій, комунальних підприємств.
Прикладами можуть
слугувати:
1). Виїзний прийом за адресою: вул. Шота Руставелі,
25 до ветерана ВВВ Кривоноса О.О. стосовно надання
неякісних житлово-комунальних послуг житловоексплуатаційною організацією. В нараді взяли участь:
заступник директора

Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), начальник управління
соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації, представник управління житлово-комунального господарства
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, представник
управління Пенсійного фонду Печерського району у м. Києві, директор
житлово-експлуатуючої організації будинку та представник КБУ «Київський
контактний центр». Окрім вирішення питання заміни сантехнічного
обладнання у квартирі заявника було залагоджено конфлікт із співробітником
КБУ «Київський контактний центр».
2) Виїзна нарада щодо паркувального майданчика біля будинку,
незадовільного стану підвалу будинку № 21-а на вул. Жукова та інших питань.
У нараді взяли участь: заступник голови Деснянської РДА Ірина Алєксєєнко,
представник КП "Київжитло-спецексплуатація", представник УЖКГ
Деснянської РДА, представник КП "Київтранспарксервіс
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3) Виїзна нарада щодо благоустрою прибудинкової території та оплати за
житлово-комунальні послуги будинку № 152 на вул. Фрунзе. У нараді взяли
участь: представники Оболонської РДА, представники КП «Житлосервіс
«Куренівка» та представники депутата Київської міської ради від
мажоритарного округу.

Також в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури у першу та
третю середу місяця з 11:00 – 13:00 за телефоном: 279-29-21 проходить
«гаряча» телефонна лінія. За 2014 рік прийнято 195 дзвінків громадян.
За результатами розгляду звернень громадян, що надійшли до
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури:
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вирішено позитивно
дано роз*яснення
звернення,що переслалися за
належністю
звернення,які знаходяться у стадії
розгляду

Департамент житлово-комунальної інфраструктури має власну сторінку
в соціальній мережі «Facebook» що, в свою чергу, прискорює опрацювання
проблемних питань.
В 2014 році на сторінку Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури в соціальній мережі «Facebook» надійшло 25 звернень
громадян. Кожне звернення було опрацьовано в межах компетенції та надана
аргументована відповідь заявнику. У випадках, коли порушені питання не
входили до компетенції Департаменту, заявників було поінформовано
стосовно організацій, до сфери компетенції яких вони входили. Крім цього
через соціальні мережі надається інформація для розміщення на сторінці
«Кличко-мер».
Департаментом житлово-комунальної інфраструктури сплановані та
щомісячно проводяться навчання працівників структурних підрозділів
Департаменту та підпорядкованих підприємств (семінари, інструкторськометодичного заняття, співбесіди, обмін досвідом роботи, вивчення
нормативно-правових
документів,
огляди
аналітично-інформаційних
матеріалів тощо) з питань: роботи зі зверненнями громадян, інформаційними
запитами, використання інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний
інформаційний простір територіальної громади міста Києва», виконавської
дисципліни та контролю виконання.
За звітний період біло проведено 12 семінарів-інструктажів.
Відповідно
до затвердженого графіку протягом звітного періоду
проводились перевірки стану організації роботи зі зверненнями громадян і дні
контролю на підпорядкованих підприємствах,
заслуховувались звіти
відповідних керівників Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
щодо стану справ у структурних підрозділах, перевірки організації роботи зі
зверненнями громадян і проведення днів контролю на підпорядкованих
підприємствах.
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