
Довідка  

про діяльність КУ «Запорізький обласний контактний центр» ЗОР 

за 2019 рік 

 

Комунальна установа «Запорізький обласний контактний центр» 

Запорізької обласної ради (далі – Центр) є суб’єктом Єдиної системи 

опрацювання звернень до органів виконавчої влади, забезпечує оперативний 

розгляд телефонних звернень, що надходять безпосередньо на обласну 

«гарячу лінію», електронних звернень, а також звернень з Урядової «гарячої 

лінії», надісланих до обласної державної адміністрації. 

 

1. Загальна характеристика звернень 

Протягом 2019 року Центром опрацьовано 39 576 звернень, що в 

порівняні з минулим роком більше на 3 434 одиниці (9,5%) (додаток 1). 

 

1.1 Обласна «гаряча лінія»  

За звітний період за номером обласної «гарячої лінії» 0 800 503 508 та 

через мережу Інтернет до Центру надійшло 15101 звернення громадян, що на 

580 од., або 4% більше, ніж за 2018 рік (14 521 звернення). 

З числа прийнятих звернень – 6 856 (45,4%) направлено на розгляд 

відповідно до компетенції місцевим органам виконавчої влади, органам 

місцевого самоврядування, територіальним органам центральних органів 

виконавчої влади.  Із звернень, що були взяті на контроль 6 730 заяв, 94 скарги 

та 32 пропозиції. 

Працівниками Центру надано консультації, необхідну довідкову 

інформацію та роз’яснення норм законодавства на  8 097 звернень (53,6%), які 

не потребували розгляду. За 2019 рік надійшло 147 подяк (0,9% від загальної 

кількості звернень), серед яких 69 (0,2%) подяк було висловлено працівникам 

Центру за якісне надання консультацій та допомогу у вирішенні питань . 

Аналіз звернень за соціальним станом показав, що на обласну «гарячу 

лінію» найчастіше звертаються заявники наступних категорій: пенсіонери 

(3 479 – 23%), інваліди загального захворювання (3 140 – 20,8%), працюючі 

(1 960 -12,9%), та безробітні (511 – 3,4%) (додаток 3). 

За територіальною ознакою найбільша частка звернень зареєстрована 

від мешканців обласного центру – 7 641 (50,6%). За частотою надходження 

лідирують Кам'янсько-Дніпровський 516 (3,4%), Чернігівський 490 (3,2%) та 

Запорізький 436 (2,9%)  райони (додаток 4). 

 

1.2 Урядова «гаряча лінія» 

Протягом 2019 року Центром опрацьовано 24 475 звернень, які 

надійшли з Урядової «гарячої лінії», що на 2 853 од., або 13,2 % більше у 

порівнянні з минулим роком (21 621 звернення).   

Із загальної кількості звернень –  24 310 (99,3%) взято на контроль та 

направлено для розгляду структурним підрозділам облдержадміністрації, 

райдержадміністраціям та органам місцевого самоврядування.  
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Серед звернень, які не потребували розгляду та надання відповідей: 

анонімних – 225 (0,9%) та 165 (0,7%) подяк. 

Найчастіше на Урядову «гарячу лінію» звертались жителі 

м. Запоріжжя – 10 766 (44 %), м. Бердянськ – 1 237 (5,1 %), а також 

Кам’янсько-Дніпровського – 777 (3,2%), Запорізького – 731 (3%) та 

Чернігівського – 550 (2,2%) районів.  

З Урядової «гарячої лінії» найбільша кількість звернень надійшла від 

пенсіонерів (4 850 – 19,8%), інвалідів загального захворювання (2 714 – 11,1%), 

працюючих (1 722 – 7%) та безробітних (737 – 3%).  

 

Аналізуючи надходження всіх 39 576 звернень за територіальною 

ознакою в перерахунку на 10 тис. населення, можна виділити 3 групи 

територій за частотою надходження, при середньому показнику по області – 

229 звернень (додаток 5 ). 

З високою частотою: Чернігівський (640), Кам’янсько-Дніпровський 

(336) Михайлівський (293), Якимівський (245) , Більмацький (229) райони, а  

також м. Енергодар (263) та м. Запоріжжя (242).  

З середньою частотою: Запорізький (207), Василівський (197), 

Оріхівський (190), Бердянський (187), Вільнянський (182), Приморський (179), 

Новомиколаївський (167), Токмацький (160) та Мелітопольський (141) 

райони, а також м.Бердянськ (154) та м.Токмак (145). 

З низькою частотою: Пологівський (128), Гуляйпільський (117), 

Розівський (115), Веселівський (88), Приазовський (85) та Великобілозерський 

(84) райони і місто Мелітополь (108).  

 

2. Основні питання, що порушувались у зверненнях 

Розподіл звернень за тематичною спрямованістю, що надійшли до 

Центру у 2019 році наведено у додатку 6. 

 

2.1 Обласна «гаряча лінія» 

У зверненнях, що надійшли на обласну «гарячу лінію» протягом 2019 

року, було порушено 15 338 питань, що перевищує показник 2018 року на 

2,1% (15 023 питання). 

Найбільш актуальними залишаються питання комунального та 

дорожнього господарств – 4 827 (32%). В структурі питань комунальної сфери 

1 146 (2,7% серед питань даної тематики) стосувались санітарного стану, 

благоустрою населених пунктів, прибудинкових територій, будівництва та 

ремонту доріг, вулиць, 834 (17,3%) – газифікації населених пунктів, будинків, 

823 (17,1%) – гарячого та холодного водопостачання.  

На другому місці питання соціального захисту населення – 1 654 (11%). 

Серед них: оформлення і виплати субсидій – 430 (25,9% питань даної 

тематики), надання матеріальної допомоги, призначення і виплати соціальних 

допомог – 395 (23,9%), призначення, перегляду  розміру пенсії – 194 (11,7%). 
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Третю позицію займають питання житлового господарства – 1 222 

(8,1%), зокрема, експлуатація та ремонт житла – 522 (42,7%), плати за житло 

та комунальні послуги – 503 (41,2%).  

Питання транспорту – 865 (5,7%) знаходяться на четвертому місці по 

актуальності. Серед них більше половини звернень – 489 (56,5%) стосувались 

роботи пасажирського транспорту та 241 (27,9%) – перевезення пільгових 

категорій громадян. 

П’яту сходинку займають питання діяльності місцевих органів влади та 

управління – 734 (4,9%). 

 

2.2 Урядова «гаряча лінія» 

Найбільш актуальними у тематичній структурі звернень, які надійшли 

до Центру з Урядової «гарячої лінії», залишаються питання соціального 

захисту населення  – 8 383 (34,3%). 

 У зв’язку зі змінами в системі нарахування субсидій збільшилась 

відповідно і частка звернень, що стосуються оформлення і виплат субсидій – 

5 303 (63,3% серед звернень даної тематики). Серед питань соціального 

захисту – надання матеріальної допомоги, призначення і виплати соціальних 

допомог (виплат  сім’ям з дітьми, гуманітарної та матеріальної допомоги на 

вирішення соціально-побутових проблем та лікування тощо) – 1 638 (19,5%). 

У порівнянні з 2018 роком на 23% збільшилась кількість звернень з 

проблемних питань комунального господарства – 6 062 (24,8%) (4 928 – за 

2018 рік). В даній групі питань найбільш актуальними є: газифікація населених 

пунктів, будинків – 1 463 (24,1% серед звернень даної тематики), гарячого та 

холодного водопостачання – 1 156 (19,1%). З початком опалювального сезону 

актуалізувались також питання підключення опалення – 1 144 (18.9%).  

Питання житлового господарства знаходяться на третьому місці за 

актуальністю – 5 671 (23,2%). Серед питань даної тематики – правильність 

нарахування оплати за послуги (3 596 –63,4%) та потреби у проведенні 

ремонту дахів, під’їздів, внутрішньо-будинкових систем (1 312 – 23,1%). 

Чимало питань, які пов’язані з охороною здоров’я – 1 847 (7,5 %). 

Зокрема, мешканців області цікавили питання роботи закладів охорони 

здоров’я, неналежного надання медичної допомоги, неможливості отримання 

ліків хворими на серцево-судинні захворювання, сахарний діабет та ниркову 

недостатність, забезпечення медичними препаратами на пільгових умовах, 

проведення медичної реформи.  

Турбують заявників і питання діяльності місцевих органів влади – 529 

(2,2%). Питання, порушені у таких зверненнях стосувалися переважно роботи 

органів місцевого самоврядування. 

 

3. Стан розгляду звернень  

Протягом 2019 року Центром отримано та опрацьовано 29 367 

відповідей про наслідки розгляду звернень громадян. Станом на 1 січня 2020 

року на контролі залишається 2 036 звернень (додаток 7) 
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Найбільше порушень термінів розгляду звернень допущено з боку 

виконавчого комітету Запорізької міської ради та Департаменту 

промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.   

 

3.1 Обласна «гаряча лінія» 

Протягом звітного період Центром було опрацьовано 6 343 відповідей 

на звернення, що надійшли на обласну «гарячу лінію». Під час проведеного 

аналізу результатів розгляду звернень органами виконавчої влади 

встановлено, що питання вирішені позитивно у 1 042 зверненнях (16,4%).   

На 5 301 звернення (83,6%) заявникам надано письмові відповіді з 

вичерпними роз’ясненнями норм законодавства, або повідомлено про 

необхідність вжиття певних дій для подальшого вирішення питання.  

Випадків відмови в розгляді звернень не було. Відправлено за 

належністю 56 звернень (для розгляду в межах повноважень територіальним 

органам центральних органів виконавчої влади в Запорізькій області, 

організаціям та установам, які не підпорядковані облдержадміністрації)  та 242 

звернення не підлягають розгляду згідно статті 8 Закону України «Про 

звернення громадян».  

За звітний період в тому числі опрацьовано та проаналізовано відповіді 

на 239 (3,8%) повторних та 101 (1,6%) неодноразових звернень. Основною 

причиною реєстрації повторних та неодноразових звернень з одного й того ж 

питання громадянами є незадоволення розглядом попереднього звернення або 

наданням відповідних роз’яснень щодо порядку вирішення проблем заявників, 

в тому числі і тих питань, що не відносяться до компетенції місцевих органів 

виконавчої влади. 

Станом на 1 січня 2020 року на контролі залишаються 337 звернень, які 

надійшли на обласну «гарячу лінію».  

 

3.2 Урядова «гаряча лінія» 

Серед звернень, отриманих від Урядового контактного центру протягом 

2019 року, знято з контролю 23 024 звернення шляхом опрацювання 

відповідей від органів виконавчої влади.  

Питання, порушені у 2 769 (12%) зверненнях вирішено позитивно, а 

20 255 звернення (88%) вирішені шляхом надання роз’яснень щодо норм 

законодавства, або повідомлено про необхідність вжиття додаткових дій для 

їх подальшого вирішення. 

Випадків відмови в розгляді звернень не було. Серед звернень, знятих з 

контролю – 185 відправлено за належністю та 309 звернень не підлягають 

розгляду згідно статті 8 Закону України «Про звернення громадян».  

Протягом 2019 року було розглянуто повторних 912 (5,3% від загальної 

кількості звернень, знятих з контролю протягом звітного періоду) та 

неодноразових звернень 309 (1,3%). 

Станом на 1 січня 2020 року на контролі знаходиться 1699 звернень, що 

надійшли до Центру з Урядової «гарячої лінії». 
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4. Заходи щодо виконання завдань Центру 

4.1   Задля інформування громадськості про роботу Центру та 

популяризації функціонування обласної «гарячої лінії» систематично 

здійснюється інформування громадськості через інтернет джерела: офіційний 

web-сайт www.okc.zoda.gov.ua та офіційні сторінки в соціальних мережах 

Facebook @callcenterzaporizhya, та Instagram @callcenterzaporizhya),а також 

через друковані та електронні ЗМІ. 

 

Керівництвом Центру постійно вживаються заходи для підвищення 

рівня професійної компетентності та обізнаності працівників. З цією метою на 

базі Центру було проведено низку заходів. 

� 14 березня 2019 року працівники Центру взяли участь у вебінарі 

від Global Bilgi на тему «Як керувати ефективністю контакт-центру за рахунок 

точного прогнозування та правильного планування?». 

� 30 вересня 2019 року представники Центру відвідали International 

IT Forum 2019 з метою вивчення інновацій в сфері цифрових технологій та 

перспективи їх застосування при роботі зі зверненнями громадян. 

Задля підвищення рівня обізнаності фахівців, які консультують 

громадян в телефонному режимі, та фахівців, які аналізують звернення, 

керівництвом Центру було організовано низку навчань з керівниками 

структурних підрозділів облдержадміністрації, організацій, державних 

структур тощо. 

� 25 січня 2019 року – навчання щодо питань призначення житлових 

субсидій з представником Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації; 

� 01 лютого 2019 року – навчання з питань виборчого права з 

начальником Відділу адміністрування реєстру виборців облдержадміністрації; 

� 06 лютого 2019 року – навчання з питань енергозбереження з 

представниками Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури; 

� 01 березня 2019 року – навчання з питань медичної реформи з 

представниками Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації; 

� 10 квітня 2019 року – навчання з питань нововведень в сфері 

соціального захисту населення із заступником директора Департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації.; 

� 16 червня 2019 року – навчання з актуальних питань в сфері 

житлово-комунального господарства з директором Департаменту житлово-

комунального господарства та будівництва облдержадміністрації; 

� 18 липня 2019 року – навчання з представниками ДУ «Запорізький 

обласний лабораторний центр МОЗ України»; 

� 03 грудня 2019 року – навчання щодо  нововведень в сфері 

реформи адміністративно-територіального устрою із заступником начальника 

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.  

Вдосконаленню роботи Центру та розширенню напрямків співпраці по 

роботі зі зверненнями громадян сприяє співпраця з Урядовим контактним 
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центром та партнерськими організаціями. З цією метою було проведено низку 

заходів. 

� 18 жовтня 2019 року керівництво та працівники Центру взяли 

участь у стратегічній сесії керівного складу регіональних та місцевих центрів 

з надання безоплатної правової допомоги, де презентували результати 

співпраці в рамках обговорення «Я-партнер БПД». 

� 12 листопада 2019 року директор Центру взяла участь у робочій 

нараді ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України» з 

приводу порядку розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, а також 

вироблення ряду невідкладних заходів та контрольних термінів їх реалізації. 

З метою обміну досвідом і знаннями в сфері управління та діяльності 

контактних центрів відбулися робочі поїздки до Урядового контактного 

центру та контактного центру міста Києва, де розглядалося широке коло 

питань щодо вдосконалення опрацювання звернень громадян, налагодження 

ефективного управління процесами, ведення аналітичної звітності та 

використання сучасних інтернет-комунікацій для оперативного розгляду 

звернень. 

Центр брав участь у проведенні соціологічного опитування Урядовим 

контактним центром на тему «Захист прав споживачів: якість та безпечність 

продуктів харчування» .  

З метою покращення якості роботи  Центру, постійно удосконалюється 

програмне забезпечення та робота з web-інтерфейсом, який сприяє 

оперативному надсиланню звернень та підвищенню рівня контролю у сфері 

розгляду звернень. 

 

5. Проєкт «Влада на зв’язку з громадськістю» 

Дієвим механізмом взаємодії жителів Запорізької області з керівництвом 

Запорізької облдержадміністрації, очільниками та депутатським корпусом 

Запорізької обласної ради, народними депутатами України, керівництвом 

структурних  підрозділів облдержадміністрації, інших установ та організацій 

є проєкт «Влада на зв’язку з громадськістю» (далі – Проєкт), який функціонує 

четвертий рік поспіль на базі Центру.  

За час існування даного проєкту проведено 237 прямих телефонних 

ліній, в тому числі 68 – протягом 2019 року. З них: 

� з керівництвом Запорізької обласної державної адміністрації – 26 

ліній, під час яких зареєстровано 301 звернення; 

� тематичні телефонні лінії – 22 та 178 звернень відповідно 

� з керівництвом та депутатами Запорізької обласної ради  – 19 ліній, 

130 звернень; 

� з народним депутатом України VIII скликання Романовським О.В. 

– 1 лінія, 14 звернень; 

Загалом протягом 2019 року під час прямих телефонних ліній в рамках 

Проєкту зареєстровано 623 звернення. З них: 607 (97,4%) заяв, 3 (0,5%) скарги, 

8 (1,3%) подяк та 5 (0,8%) пропозицій.  
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На розгляд органам виконавчої влади відправлено 284 (45,6%) 

звернення, на 339 (54,4%) звернень надано оперативні роз’яснення під час 

телефонної розмови учасниками прямої лінії. 

За соціальним станом переважно звертаються пенсіонери – 201 (32,3%), 

особи з інвалідністю загального захворювання – 180 (28,8%) та працюючі – 

104 (16,7%).  

За територіальною ознакою найбільша кількість дзвінків надійшла 

традиційно від мешканців м.Запоріжжя, а також з Більмацького, Кам’янсько-

Дніпровського, Запорізького та Якимівського районів.  

За тематичним спрямуванням більша частка звернень – 199 (31,9%) 

стосувалась соціального захисту населення. Не втрачають актуальності і 

питання комунального – 122 (17,9%) та житлового 93 (14,9%) господарств. 

Турбували заявників і питання законності та охорони правопорядку  – 93 

звернення (14,9% від загальної кількості в рамках Проєкту). Залишається 

актуальною і сфера охорони здоров’я – 55 звернень (8,8%).   

За результатами розгляду усіх звернень вживалися заходи для 

оперативного вирішення порушених питань. Нижче наведені деякі приклади 

позитивного вирішення звернень, зареєстрованих в рамках Проєкту. 

За сприянням керівництва облдержадміністрації вирішилось питання 

заявниці щодо направлення її дитини до спеціалізованого медичного закладу. 

Донька заявниці має діагноз "Криптогенна епілепсія", але причину 

виникнення захворювання так і було не знайдено. За дорученням першого 

заступника голови Слепян Е.В. Департаментом охорони здоров’я 

облдержадміністрації було організовано огляд дитини консиліумом лікарів, 

встановлено діагноз та оформлено направлення до Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» Міністерства охорони здоров’я 

України для уточнення діагнозу та вирішення тактики подальшого лікування. 

За допомогою заступника голови облдержадміністрації Кудерчук М.М. 

заявника, який має інвалідність з дитинства, за його проханням переведено до 

Преславського психоневрологічного інтернату на безкоштовній основі. 

Голова Запорізької обласної ради Самардак Г.В. під час проведення 

прямої телефонної лінії посприяв у переведенні заявника, що має онкологічне 

захворювання, до профільного закладу охорони здоров’я та отримання 

необхідної медичної допомоги за бюджетні кошти в межах бюджетного 

фінансування. 

Депутат Запорізької обласної ради Старух О.В надав матеріальну 

допомогу на лікування заявнику, що має інвалідність загального 

захворювання. 

Під час прямої телефонної лінії з депутатом Запорізької обласної ради 

Луценко К.В. ініціативна мешканка м.Запоріжжя повідомила про відсутність 

фінансування на утримання лебедів в парку рекреаційного призначення 

«Дубовий гай». За сприянням депутата Катерини Луценко до парку було 

відвезено необхідні продукти (овочі та фрукти) для утримання лебедів. 
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Протягом звітного період знято з контролю та опрацьовано відповіді від 

органів виконавчої влади на 265 звернень. Питання вирішилось позитивно у 

40 зверненнях (15,1%), 225 звернень було вирішено шляхом надання 

письмових роз’яснень норм законодавства, або повідомлено про необхідність 

вжиття певних дій для подальшого вирішення питання. 

Станом на 1 січня 2020 року на контролі залишається 17 звернень.  

Керівництвом обласної державної адміністрації та обласної ради 

приділяється постійна увага роботі зі зверненнями громадян, що надходять за 

телефоном обласної «гарячої» лінії, через мережу Інтернет, а також з Урядової 

гарячої лінії. 

 

 

 

 

Директор        ОЛЬГА Савенкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталія Чепурна 764 88 98 

Зінаїда Базилевич 233 14 15 

Наталія Баршак 239 02 22 

Валентина Ясенкова 239 02 22 


