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Упродовж 2017 року до Відділу з питань звернень громадян Апарату 

Верховної Ради України надійшло 91731 звернення, що на 22283, або на 24,3 % 

більше, ніж у 2016 році. З них 43911 листів отримано поштою, 30719 – засобами 

електронного зв’язку, 11715 подано громадянами на особистому прийомі у 

приймальні Верховної Ради України, 2768 – за допомогою засобів телефонного 

зв’язку. 

Від мешканців Житомирської області у 2017 році отримано 2154 

звернення, що на 221 звернення більше, ніж у 2016 році. З них 186 колективні, 

які підписали 6720 осіб. Повторними виявилися 562 пропозиції, заяви і скарги, 

або майже 26,1 % від загальної кількості звернень з Житомирської області. 

Із загальної кількості звернень 1093 пропозиції, заяви і скарги надійшло 

засобами електронного зв’язку, 865 – поштою, 95 – подано громадянами на 

особистому прийомі у приймальні Верховної Ради України, 70 – одержано 

засобами телефонного зв’язку. 

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, до Верховної 

Ради України звернулися 964 безробітних, 431 – пенсіонер, 42 – підприємці, 24 

– працівники бюджетної сфери. Із загальної кількості звернень з Житомирської 

області 1108 пропозицій, заяв і скарг отримано від інвалідів І-ІІІ груп, 109 – від 

інвалідів війни, 39 – від ветеранів праці – 39. 863 – від громадян, категорію яких 

не визначено. 

Протягом 2017 року мешканці Житомирщини у своїх зверненнях 

порушили 2654 питання, що на 657 питань більше, ніж у 2016 році. 

Найактуальнішими питаннями для мешканців регіону на відміну від інших 

областей виявилися питання охорони здоров’я – 926, що склало третину або 34,9 

% від загальної кількості порушених питань. У 2017 році звернень з питань 

охорони здоров’я надійшло у десять разів більше порівняно з 2016 роком (97). 

Такий ріст викликаний головним чином громадським обговоренням урядового 

пакету законопроектів у галузі охорони здоров’я, якими передбачено 

запровадження державного гарантованого пакету медичних послуг, 

персоналізованих виплат, тарифікації та стандартизації медичних послуг тощо. 

Відтак серед звернень даного тематичного спрямування 866 або 93,6 % від їх 

загальної кількості містили зауваження до запропонованої Урядом медичної 

реформи та інші пропозиції про зміни в законодавстві. Серед інших питань на 

дану тематику скарги на дії та бездіяльність працівників охорони здоров’я, 

неналежне ставлення до хворих – 15, прохання про сприяння у направленні на 

лікування до медичних установ в Україні та за кордоном – 14.  

Друге місце за чисельністю у зверненнях житомирян посіли питання 

забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і 

свобод громадян – 520 або 19,6 % від загальної кількості порушених питань. 

Найчастіше мешканці Житомирської області скаржились на дії працівників 

поліції – 97, суддів – 73, працівників органів прокуратури – 60, висловлювали 

невдоволення судовими рішеннями та вироками – 58. 
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У 2017 році актуальними у зверненнях мешканців Житомирської області 

залишалися питання соціального захисту – 307 або 11,6 % від загальної кількості 

порушених питань. Серед них переважали питання сприяння у призначенні, 

перерахунку, виплаті трудової, соціальної пенсії – 77, наданні матеріальної 

допомоги – 70, отриманні соціальних виплат, субсидій – 52. 

Серед кореспонденції, яка надходила від жителів регіону, у два з 

половиною разу порівняно з 2016 роком скоротилася кількість відгуків щодо 

діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів 

України – 232 або 8,7 % від загальної кількості порушених питань. Й хоча серед 

звернень на дану тематику зменшилась саме кількість відгуків щодо діяльності 

вищого органу законодавчої влади, ці питання продовжують превалювати у 

зверненнях житомирян – 107 або 46,1 % від загальної кількості питань даного 

тематичного спрямування. 

Від мешканців Житомирської області продовжували надходити звернення, 

в яких порушувалися питання праці і заробітної плати – 84 або 3,2 % від загальної 

кількості порушених питань, фінансової, податкової та митної політики – 73 або 

2,8 %, житлової політики – 68 або 2,6 % тощо. 

Усі пропозиції, заяви та скарги громадян, що надходили від жителів 

Житомирської області засобами зв’язку, та одержані на особистому прийомі, 

розглядалися згідно з чинним законодавством. Звернення, що містили пропозиції 

до законопроектів, зареєстрованих Верховною Радою України, вивчалися та 

узагальнювалися в комітетах Верховної Ради України. Листи, у яких 

порушувалися питання, що не належали до повноважень Верховної Ради 

України, надсилалися для вирішення по суті органам виконавчої влади, органам 

місцевого самоврядування, органам прокуратури та суду. 

 

 

Відділ з питань звернень громадян 

Апарату Верховної Ради України 


