
Про особистий прийом громадян головами комітетів 

Верховної Ради України, головами депутатських фракцій 

(депутатських груп) у Верховній Раді України під час роботи другої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання 

 

Відповідно до графіка особистого прийому громадян головами комітетів 

Верховної Ради України, головами депутатських фракцій (депутатських груп) у 

Верховній Раді України під час роботи другої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання в приймальні Верховної Ради України відбулися, як і було 

заплановано, 29 особистих прийомів громадян. 

Особисто 11 очільників парламентських комітетів прийняли у приймальні 

Верховної Ради України 231 відвідувача. 

Ще 11 прийомів проведено першими заступниками, заступниками голів 

парламентських комітетів, головами підкомітетів та секретарями комітетів 

Верховної Ради України, до яких звернулися 189 відвідувачів. 

Решта сім прийомів громадян проведені членами комітетів Верховної Ради 

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

України народними депутатами України, які прийняли 235 відвідувачів. 

Переважна більшість громадян, які відвідали особисті прийоми у Верховній 

Раді України, – мешканці м. Києва (419 осіб, або 64 відсотки загальної кількості 

відвідувачів) та Київської області (64 особи, або 9,8 відсотка).  

З числа громадян, які зверталися під час особистих прийомів до голів 

комітетів Верховної Ради України, голів депутатських фракцій (депутатських 

груп) у Верховній Раді України у приймальні Верховної Ради України, три чверті 

– найменш соціально захищені верстви населення: пенсіонери (461 звернення, 

або 53 відсотки загальної кількості звернень) та безробітні (197 звернень, або 

22,7 відсотка). Водночас до народних депутатів України зверталися й підприємці 

– 42, державні службовці – 16, працівники бюджетної сфери – дев’ять, 

журналісти – вісім, робітники – шість, пенсіонери з числа військовослужбовців 

– три, селяни та військовослужбовці – по два. Серед громадян пільгових 

категорій до очільників парламентських комітетів Верховної Ради України, 

депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України звернулися 

116 осіб з інвалідністю І-ІІІ груп, 93 – ветерани праці, 32 – дитини війни, 26 – 

осіб з інвалідністю внаслідок війни, 21 – учасник бойових дій, 19 – переселенців 

або внутрішньо переміщених осіб, 17 – осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 11 – учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 

дев’ять – членів багатодітних родин, шість – одиноких матерів, п’ять – учасників 

війни, чотири – ветерани військової служби та один учасник АТО. 

Усього під час роботи другої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання на особистих прийомах голів парламентських комітетів, голів 

депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України 

відвідувачами порушено 1867 питань. Найактуальнішими для відвідувачів 

приймальні Верховної Ради України залишаються питання дотримання 

законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, 

запобігання дискримінації – 649, або 34,8 відсотка загальної кількості питань, 

порушених під час особистих прийомів. Серед питань даного тематичного 
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спрямування, як і за попередні періоди, переважають скарги на дії працівників 

правоохоронних органів – 152, або 23,4 відсотка. 

 Другими за актуальністю серед питань, що порушують відвідувачі 

приймальні Верховної Ради України, продовжують залишатися питання 

соціальної політики та соціального захисту населення – 282, або 15,1 відсотка 

загальної кількості питань. Понад третину питань цього тематичного 

спрямування склали заяви і скарги, в яких йшлося про призначення, 

перерахунок, виплату трудової, соціальної пенсії – 97, або 34,4 відсотка загальної 

кількості питань. 

Більш ніж у два рази збільшилась кількість заяв і скарг, поданих під час 

особистих прийомів громадян головами комітетів Верховної Ради України, 

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

яких порушувалися питання комунального господарства – 112, або 6 відсотків 

загальної кількості питань. Понад третини питань цього тематичного 

спрямування стосувалися тарифів, оплати за житлово-комунальні послуги – 42, 

або 37,5 відсотка.  

У пропозиціях, заявах і скаргах громадян, поданих під час особистих 

прийомів голів комітетів Верховної Ради України, голів депутатських фракцій 

(депутатських груп) у Верховній Раді України протягом роботи другої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання, збільшилася кількість питань 

щодо діяльності центральних органів виконавчої влади – 94, або 5 відсотків 

загальної кількості питань; відгуків щодо діяльності Верховної Ради України, 

Президента України та Кабінету Міністрів України – 94, або 5 відсотків; охорони 

здоров’я – 83, або 4,4 відсотка; аграрної політики і земельних відносин – 77, або 

4,1 відсотка; фінансової, податкової та митної політики – 58, або 3,1 відсотка; 

діяльності місцевих органів виконавчої влади – 57, або 3 відсотки. 

Під час особистих прийомів голів парламентських комітетів, голів 

депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України відвідувачі 

приймальні Верховної Ради України порушували також питання житлової 

політики – 73, або 3,9 відсотка загальної кількості питань; діяльності органів 

місцевого самоврядування – 50, або 2,7 відсотка; праці і заробітної плати – 40, 

або 2,1 відсотка; державного будівництва, адміністративно-територіального 

устрою – 34, або 1,8 відсотка; обороноздатності, суверенітету, міждержавних і 

міжнаціональних відносин – 32, або 1,7 відсотка; економічної, цінової, 

інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, 

підприємництва – 24, або 1,3 відсотка; інформаційної політики, діяльності 

засобів масової інформації – 22, або 1,2 відсотка. 

Усі письмові звернення громадян, отримані під час особистих прийомів, 

розглядалися і опрацьовувалися в секретаріатах парламентських комітетів, 

депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, 

надсилалися до відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, правоохоронних органів. 

 

Відділ з питань звернень громадян 

Апарату Верховної Ради України 


