
Довідка 

про звернення громадян, що надійшли у 2019 році  засобами 

                        електронного зв’язку 

  

Упродовж 2019 року до Відділу з питань звернень громадян Апарату 

Верховної Ради України надійшло 60637 звернень, третина з яких  – 20565, 

надіслані засобами електронного зв’язку. Варто зазначити, що питома вага 

електронних звернень у звітному періоді порівняно з 2018 роком зросла на 10 

відсотків. 17712 звернень отримано шляхом заповнення громадянами 

електронної форми на веб-порталі «Електронний кабінет громадянина» 

офіційного веб-сайту Верховної Ради України. Це на 10 відсотків більше 

порівняно з 2018 роком, що свідчить про підвищення активності користування 

громадянами цифровими сервісами Верховної Ради України.  

Повторними виявилися 5120 звернень, або майже 24,9 відсотка від загальної 

кількості електронних надходжень. Дублетними – 8678 звернень, що становить 

менше половини від загальної кількості електронних звернень та на 3463 

звернення менше порівняно з 2018 роком. Більшість з них – це дублетні заяви і 

скарги переважно на правоохоронну тематику, які надходили з Харківської 

області та м. Києва – 4644 або 53,5 відсотка від загальної кількості дублетних 

звернень.  

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, переважали 

звернення робітників – 2505, безробітних – 1856, працівників бюджетної сфери 

– 1703, пенсіонерів – 1573, підприємців – 1156, журналістів – 626, державних 

службовців –  572. У розрізі категорій від учасників  АТО/ООС отримано 1643 

пропозиції, заяви і скарги, 1055 – від осіб з інвалідністю внаслідок війни,  1001 – 

від учасників бойових дій, 666 – від переселенців, або внутрішньо переміщених 

осіб. Із загальної кількості електронних звернень 808 пропозицій, заяв і скарг 

громадян отримано від осіб з інвалідністю І-ІІІ груп та 16716 – від громадян, 

категорію яких не визначено.  

В регіональному розрізі найбільша кількість пропозицій, заяв і скарг 

надійшла від мешканців Харківської області – 7774 та м. Києва – 4288, що 

становить майже дві третини від загальної кількості звернень, надісланих до 

підрозділу засобами електронного зв’язку. Активними дописувачами виявилися 

також мешканці Львівської області, від яких надійшло 2477 звернення, Одеської 

– 1441, Дніпропетровської – 737, Київської – 632, Сумської  – 574 областей.   

Переважну більшість електронних звернень Відділом з питань звернень 

громадян після належної реєстрації та попереднього опрацювання було передано 

зазначеним у них адресатам, про що в установленому порядку поінформовано 

авторів цих звернень. З них 12965 або 63 відсотка загальної кількості передано 

народним депутатам України.   

До комітетів Верховної Ради України VIII та IX скликань передано 1416 

пропозицій, заяв і скарг або майже 6,9 відсотка їх загальної кількості. З них 

найбільше направлено до комітетів: з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності / з питань правоохоронної діяльності – 190, з питань 
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правової політики та правосуддя / з питань правової політики – 149, з питань 

антикорупційної політики / з питань запобігання і протидії корупції – 143, з 

питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин / з 

питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій 

у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 

Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин  – 138 тощо.  

На розгляд депутатським фракціям (депутатським групам) у Верховній Раді 

України VIII та IX скликань передано 792 електронних звернення або 3,8 

відсотка їх загальної кількості, найбільше з яких у фракції:  Політичної партії 

«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» у Верховній Раді України / 

Політичної партії ««Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» у Верховній Раді 

України дев’ятого скликання – 144, Політичної партії «Опозиційний блок» у 

Верховній Раді України восьмого скликання / Політичної партії «Опозиційна 

платформа – за життя» у Верховній Раді України – 114, Партії «Блок Петра 

Порошенка» / Політичної партії «Європейська солідарність» – 112, Політичної 

партії «Слуга народу» – 84.  

Керівництву Верховної Ради України передано 222 електронних 

звернення, більшість з яких – 90 – Секретаріату Голови Верховної Ради України.   

На 258 звернень підготовлено проекти доручень керівництва Апарату 

Верховної Ради України. Органам державної влади, правоохоронним органам 

для розгляду та відповідного реагування направлено 663 звернення або 3,2 

відсотка  їх загальної кількості, з них до Секретаріату Кабінету Міністрів України 

– 146, Генеральної прокуратури України – 72, Національної поліції України – 54, 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – 36.  

На 3971 пропозицію, заяву і скаргу Відділом з питань звернень громадян 

Апарату Верховної Ради України було надано ґрунтовні письмові роз’яснення та 

відповіді авторам електронних звернень.   

639 звернень або 3,1 відсотка загальної кількості звернень, надісланих до 

підрозділу засобами електронного зв’язку, залишено без розгляду відповідно до 

вимог Закону України «Про звернення громадян».  

Протягом 2019 року у зверненнях громадян, надісланих за допомогою 

засобів електронного зв’язку, порушено 40185 питань, що на 37 відсотків більше, 

порівняно з 2018 роком.  

Найактуальнішими серед порушених в електронних зверненнях питань 

залишилися проблеми забезпечення дотримання законності та охорони 

правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації  – 

18363 або майже 45,7 відсотка загальної кількості питань. Серед них найчастіше 

заявники скаржились на дії працівників органів прокуратури – 6125,  

висловлювали невдоволення тяганиною із слідством, незаконними методами 

ведення слідства – 4253 та скаржились на дії працівників правоохоронних 

органів  – 2971 тощо. 

Серед інших питань, які порушувались в зверненнях громадян, надісланих 

засобами електронного зв’язку, зросла кількість відгуків щодо діяльності 

Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України – 
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5042 (+3449), що пов’язано з проведенням у звітному періоді виборів Президента 

України, дочасних парламентських виборів та формуванням нового складу 

Уряду.  

Майже в три рази, порівняно з 2018 роком, збільшилась кількість питань 

соціальної політики та соціального захисту населення – 4089 (+2701). Це 

викликано головним чином збільшенням кількості пропозицій про внесення змін 

до законопроектів, які знаходяться на опрацюванні комітетів Верховної Ради 

України – 1167 та відгуків щодо напрямів формування державної соціальної 

політики – 985.  

У зверненнях громадян, надісланих у 2019 році за допомогою засобів 

електронного зв’язку, зросла й кількість питань щодо діяльності центральних 

органів виконавчої влади – 2920 (+1606) та охорони здоров’я – 2661 (+1457). 

Натомість зменшилася кількість питань аграрної політики і земельних відносин 

– 1944  (-843), діяльності органів місцевого самоврядування  – 1263 (-1563), 

освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної 

власності – 253(-278), обороноздатності, суверенітету, міждержавних і 

міжнаціональних відносин – 49 (-51) тощо.  

Усі пропозиції, заяви та скарги громадян, що надходили засобами 

електронного зв’язку, розглядалися відповідно до вимог Закону України «Про 

звернення громадян» та Порядку роботи із зверненнями громадян в Апараті 

Верховної Ради України, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної 

Ради України № 273 від 11 липня 2016 року, в редакції із змінами, внесеними 

згідно з Розпорядженням Голови Верховної Ради України № 7 від 12 січня 2018 

року.  

  

Відділ з питань звернень громадян  

Апарату Верховної Ради України  

  

 


