
Довідка 

про звернення громадян, що надійшли до Відділу з питань звернень 

громадян Апарату Верховної Ради України у 2019 році  

з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя 

 

Упродовж 2019 року до Відділу з питань звернень громадян Апарату 

Верховної Ради України надійшло 60637 звернень, що на 21331, або на 35,2 

відсотка менше, ніж у 2018 році. З них 26912 листів отримано поштою, 20568 – 

засобами електронного зв’язку, 8381 подано громадянами на особистому 

прийомі у приймальні Верховної Ради України, 2187 – за допомогою засобів 

телефонного зв’язку.  

Від мешканців півострову у 2019 році отримано 64 звернення, з них 1 – від 

жителів м. Севастополя, що на 29 звернень більше, ніж у 2018 році.  

59 пропозицій, заяв і скарг подано громадянами на особистому прийомі у 

приймальні Верховної Ради України, чотири надіслано поштою, одне – 

електронна петиція, яка не набрала необхідну кількість голосів на свою підтримку 

та була розглянута відповідно до Закону України «Про звернення громадян». 

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, переважали 

звернення пенсіонерів – 15. У розрізі категорій із загальної кількості звернень з 

півострову 32 пропозиції, заяви і скарг громадян отримано  від переселенців, 

внутрішньо переміщених осіб. 

Протягом 2019 року мешканці Автономної Республіки Крим та м. 

Севастополя у своїх зверненнях порушили 110 питань, що на 36 питань більше, 

ніж у 2018 році. 

У тематичному розрізі найактуальнішими питаннями у зверненнях жителів 

півострову у 2019 році виявилися відгуки про діяльність Верховної Ради 

України, Президента України та Кабінету Міністрів України, кількість яких 

зросла з двох у 2018 році, до 24 у 2019 році. Всі вони стосувалися діяльності 

Верховної Ради України, парламентських комітетів та народних депутатів 

України. 

Другими за чисельністю у зверненнях мешканців Автономної Республіки 

Крим та м. Севастополя, як і в 2018 році, виявилися питання обороноздатності, 

суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин, чисельність яких 

виросла порівняно з 2018 роком у шість разів, головним чином за рахунок 

питань, що стосувалися формування державної політики в оборонній сфері та 

сфері національної безпеки – 11, міждержавних відносин України – п’ять. 

Не зважаючи на деяке зменшення: із 24 у 2018 році до 15 у 2019 році, 

актуальними для мешканців півострову залишалися й  питання забезпечення 

дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод 

громадян, запобігання дискримінації, переважну більшість яких склали скарги 

на дії працівників правоохоронних органів – 10. 

У 2019 році жителями Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, 

порушувалися також питання економічної, цінової, інвестиційної, 

зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва – 
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14, державного будівництва, адміністративно-територіального устрою – 10, 

транспорту і зв’язку – сім, діяльності підприємства та установ – п’ять тощо. 

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

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя 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 органам 

виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, правоохоронним та 

судовим органам. 

 

 

Відділ з питань звернень громадян 

Апарату Верховної Ради України 

 


