
Про особистий прийом громадян головами комітетів Верховної Ради 

України, головами депутатських фракцій (депутатських груп)  

у Верховній Раді України під час роботи Верховної Ради України 

восьмого скликання (27.11.2014 – 12.07.2019) 

 

Під час роботи Верховної Ради України восьмого скликання у приймальні 

Верховної Ради України відбулося 317 особистих прийомів громадян, які 

провели голови, перші заступники, заступники голів комітетів та депутатських 

фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, народні депутати 

України. 

На особистих прийомах побували понад 4,8 тис. відвідувачів, з них 2,8 тис. 

осіб звернулися до голів парламентських комітетів, майже 2 тис. осіб – до голів 

депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України. 

Під час особистих прийомів відвідувачами приймальні Верховної Ради 

України було подано 5366 звернень, з яких 4705 – письмових та 661 – усне. 

Із загальної кількості пропозицій, заяв і скарг громадян, поданих на 

особистому прийомі, 528 колективні, які підписали 3887 осіб. 

За рівнем представництва впродовж роботи Верховної Ради України 

восьмого скликання 94 прийоми громадян особисто провели 18 голів 

парламентських комітетів та депутатських фракцій, під час яких прийняли 1517 

відвідувачів. 141 – провели перші заступники, заступники голів парламентських 

комітетів, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, 

голови підкомітетів та секретарі комітетів Верховної Ради України, до яких 

звернулися 1429 відвідувачів. 82 – проведено членами комітетів Верховної Ради 

України, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України 

народними депутатами України, які прийняли 1892 відвідувачі. 

У розрізі регіонів особисті прийоми у Верховній Раді України відвідало 

2812 осіб з м. Києва, 624 – з Київської області, по 136 осіб з Донецької та 

Полтавської областей, 114 – з Чернігівської, 94 – з Харківської, 91 – з Сумської, 

87 – з Дніпропетровської, 86 – з Вінницької, 71 – з Житомирської, 68 – з 

Черкаської, 65 – з Івано-Франківської, 63 – з Одеської та 54 – з Хмельницької 

областей. 

У приймальні Верховної Ради України головам комітетів та головам 

депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України свої 

пропозиції, заяви і скарги переважно подавали найменш соціально захищені 

верстви населення, зокрема пенсіонери – 3273 та безробітні – 602 звернення. 

Серед авторів звернень, які зазначили своє соціальне становище, звернення 

подали 196 підприємців, 92 – працівники бюджетної сфери, 45 – державних 

службовців, 40 – робітників, 15 – служителів релігійних організацій, дев’ять 

студентів, п’ять селян, чотири військовослужбовці та три пенсіонери з числа 

військовослужбовців. 

Із загальної кількості громадян, які на особистому прийомі зазначили 

соціальну категорію, звернулися 1010 осіб з інвалідністю І-ІІІ груп, 624 – ветерани 

праці, 268 – осіб з інвалідністю внаслідок війни, 219 – дітей війни, 147 – учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 82 – переселенці або 
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внутрішньо переміщені особи, 81 – член багатодітної родини, 65 – осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 58 – учасників бойових дій, 

47 – матерів-героїнь, 39 – учасників війни, 31 – одинока матір, 14 – осіб з 

інвалідністю внаслідок Великої Вітчизняної війни, 13 – учасників АТО, вісім 

членів сімей загиблих, два ветерани військової служби, одна дитина з 

інвалідністю з дитинства. 

Усього під час роботи Верховної Ради України восьмого скликання на 

особистих прийомах голів парламентських комітетів, голів депутатських фракцій 

(депутатських груп) у Верховній Раді України відвідувачами порушено 7211 

питань із яких 2352 – це питання дотримання законності та охорони 

правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації, 1204 

– соціальної політики та соціального захисту населення, 651 – житлової 

політики, 384 – фінансової, податкової та митної політики, 355 – аграрної 

політики і земельних відносин. 

 

Відділ з питань звернень громадян 

Апарату Верховної Ради України 


