
Довідка  

про діяльність КУ «Запорізький обласний контактний центр» ЗОР 

за 2020 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 2020 року Центром опрацьовано 49151 звернення, що в 

порівняні з минулим роком більше на 9 574 одиниці (39577 за 2019 рік), 

+24,2%. додаток 1. 

 

1.1. Діяльність обласного контактного центру під час 

всеукраїнського карантину, спричиненого вірусом COVID-19.  

За звітний період до Центру надійшло 11 264 (22,9% від загальної 

кількості) звернень від мешканців області з питань протидії поширенню 

коронавірусної інфекції.  

Згідно з протоколом засідання регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області №3 від 

03.03.2020 р. визначено, що ситуація, яка виникла на території Запорізької 

області у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 визнана як така, що може призвести 

до надзвичайної ситуації регіонального рівня.  

У зв’язку з цим у Запорізькому обласному контактному центрі 

змінювався графік роботи. Так, обласна гаряча лінія працювала у 

цілодобовому режимі в період 17.03.2020 р. по 21.05.2020 р. та з 15.10.2020 по 

09.11.2020 згідно відповідних протоколів регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області. 

Операторами лінії цілодобово надавались фахові консультації на хвилюючі 

питання заявників у зв’язку із введенням карантинних обмежень. На найбільш 

гострі ситуації оперативно реєструвались, оброблялись та в найкоротші 

проміжки часу надсилались звернення на розгляд відповідним виконавцям. 

Згідно з протоколом засідання регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області №39 від 

06.11.2020 р. було відновлено звичайний режим роботи обласної «гарячої» 

лінії.  

У зв’язку із відкриттям всеукраїнської гарячої лінії Міністерства 

охорони здоров’я України з питань COVID-19 Запорізький обласний 

контактний центр з 03.11.2020 відповідає за обробку та контроль звернень з 

даної лінії, що стосуються Запорізької області. Загалом, в період з 03.11.2020 
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по 31.12.2020 Центром оброблено 552 звернення з Національного контактного 

центру з питань протидії поширення COVID-19.   

 

1.2 Обласна «гаряча лінія»  

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

через мережу Інтернет до Центру надійшло 26 195 звернень громадян, що на 

11 717 од., або 80,9% більше, ніж за 2019 рік (14 478 звернень). 

З числа прийнятих звернень – 6 846 (26,1%) 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 6 758 заяв, 53 скарги 

та 35 пропозицій. 

Працівниками Центру надано консультації, необхідну довідкову 

інформацію та роз’яснення норм законодавства на  19 264 звернення (73,5%), 

які не потребували розгляду. За 2020 рік надійшло 85 подяк, серед яких 81 

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 

(3 859 – 14,7%), інваліди загального захворювання (2 735 – 10,4%), працюючі 

(1 896 -7,2%), та безробітні (705 – 2,7%).  

За територіальною ознакою найбільша частка звернень зареєстрована 

від мешканців обласного центру – 13 029 (49,7%). За кількістю надходження 

також лідирують Чернігівський 755 (2,9%), Запорізький 695 (2,7%) райони, а 

також м.Бердянськ 753 (2,9%) та м.Мелітополь 668 (2,6%).  

 

1.3 Урядова «гаряча лінія» 

Протягом 2020 року Центром опрацьовано 22 688 звернень, які 

надійшли з Урядової «гарячої лінії», що на 1 788 од., або 7,3%  менше у 

порівнянні з минулим роком (24 476 звернень).   

Із загальної кількості звернень –  22 549 (99,4%) взято на контроль та 

направлено для розгляду структурним підрозділам облдержадміністрації, 

райдержадміністраціям та органам місцевого самоврядування.  

Серед звернень, які не потребували розгляду та надання відповідей: 

анонімних – 5 та 139 подяк. 

Найчастіше на Урядову «гарячу лінію» звертались жителі 

м. Запоріжжя – 10 755 (47,4%), м. Мелітополь – 1 372 (6,0 %), м.Бердянськ – 

1 159 (5,1%), а також Василівського – 1 014 (4,5%), Запорізького – 852 (3,8%) 

та Оріхівського районів – 813 (3,6%).  

З Урядової «гарячої лінії» найбільша кількість звернень надійшла від 

пенсіонерів (3 793 – 16,7%), інвалідів загального захворювання (1 746 – 7,7%), 

працюючих (1 276 – 5,6%) та одиноких матерів (1 217 – 5,4%).  
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Аналізуючи надходження всіх 49 151 звернень за територіальною 

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

територій за частотою надходження, при середньому показнику по області – 

294 звернень (додаток 5 ). 

З високою частотою: Чернігівський (723), та м. Запоріжжя (329).  

З середньою частотою: К-Дніпровський (286), Запорізький (277), 

Оріхівський (251), Василівський (199), Вільнянський (188), Якимівський (184), 

Мелітопольський (180), Токмацький (176), Н-Миколаївський (176), 

Пологівський (169) райони, а також м.Бердянськ (173) та м.Токмак (153). 

З низькою частотою: Гуляйпільський (136), Бердянський (129), 

Великобілозерський (124), Веселівський (108), Розівський (103), 

Приазовський (83) райони і міста Мелітополь (135) та Енергодар (135).  

 

2. Основні питання, що порушувались у зверненнях 

Розподіл звернень за тематичною спрямованістю, що надійшли до 

Центру у 2020 році наведено у додатку 6. 

Найбільша частка звернень, що надійшли за звітний період стосувалась 

питань протидії поширення коронавірусної інфекції – 11 264 звернень (39,7% 

від загальної кількості).  

 

2.1 Обласна «гаряча лінія» 

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

2020 року, актуальними залишаються питання комунального та дорожнього 

господарств – 3 999 (15,3%). В структурі питань комунальної сфери 878 (22,1% 

серед питань даної тематики) стосувались проблем з опаленням, 834 (20,9) – 

гарячого та холодного водопостачання та 792 (19,8) – санітарного стану, 

благоустрою населених пунктів, прибудинкових територій, будівництва та 

ремонту доріг, вулиць, 

На другому місці питання соціального захисту населення – 1 602 (6,1%). 

Серед них: надання матеріальної допомоги, призначення і виплати соціальних 

допомог – 440 (27,5% питань даної тематики), оформлення і виплати субсидій 

– 165 (10,3%), призначення, перегляду  розміру пенсії – 136 (8,5%). 

Третю позицію займають питання охорони здоров’я – 1 523 (5,8%). 

Серед даної групи питань заявники цікавились роботою закладів охорони 

здоров’я (318 – 20,9%), наданням безоплатної медичної допомоги (138 – 9,1%) 

та забезпеченням ліками (121 – 7,9%), 

Питання житлового господарства – 754 (2,9%) знаходяться на 

четвертому місці по актуальності, зокрема, плати за житло та комунальні 

послуги – 335 (44,4%), експлуатація та ремонт житла – 298 (39,5,2%).  

П’яту сходинку посідають питання транспорту – 728 (2,8%). Серед них– 

302 (41,5%) стосувались перевезення пільгових категорій громадян та 

301(41,3%) – роботи пасажирського транспорту. 
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2.2 Урядова «гаряча лінія» 

У тематичній структурі звернень, які надійшли до Центру з Урядової 

«гарячої лінії», лідирують питання соціального захисту населення  – 7 382 

(32,5%). Серед них більше половини (4 064 або 55,1%) питань стосувались 

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) та 215 (2,9%) – оформлення 

і виплат субсидій 

Продовжують залишатись актуальними питання житлово-комунальної 

сфери. 

В сфері комунального та дорожнього господарств – 5 467 (24,1%) 

переважають питання опалення будинків та приміщень – 1 136 (20,8%), 

газопостачання та газифікації населених пунктів – 1 113  (20,7%)  та 

електропостачання – 1 019 (18,6%). 

Серед питань житлового господарства – 4 643 (20,5%) більша частка 

звернень стосувалась плати за житло та комунальні послуги – 2 794 (60,2%) та 

експлуатації та ремонту житла 1 135 (24,4%). 

Чимало питань, які пов’язані з охороною здоров’я –1 984 (8,7%). 

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 – 560 

(2,5%), питання, порушені у таких зверненнях, стосувалися переважно роботи 

органів місцевого самоврядування. 

 

2.3 Обласна лінія з питань протидії COVID-19 

На обласну «гарячу лінію» загалом протягом 2020 року надійшло 10 399 

звернень з питань COVID-19. 

Найбільша частка звернень до обласної лінії з питань COVID-19 

стосувалась роботи пасажирського транспорту в м.Запоріжжя, міжміського та 

приміського сполучень –  1 294 (12,4% серед звернень даної тематики) та 576 

(5,5%) відповідно, а також пересування в межах області під час карантину –  

1 137 (10,9% серед звернень даної тематики). 

У зв’язку із збільшенням статистики захворілих постало питання 

лікування хворих на COVID-19 – 843 (8,1%) та проведення ПЛР тестування – 

670 (6,4%) 

Окрім цього мешканці області виявили пильність та повідомляли про 

порушення умов карантину в тій чи іншій сфері діяльності – 446 (4,3%). 

Підприємці цікавились умовами ведення підприємницької діяльності в умовах 

карантину – 308 (3%). Від малозахищених верств населення надійшло 220 

(2,1%) звернень з проханням забезпечити предметами першої необхідності.  
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Звернення, які потребували оперативного реагування, розглядались в 

терміновому порядку.  

За звітний період з Урядового контактного центру надійшло 865 

звернень з питань COVID-19.  

Найбільша кількість стосувалась роботи аптек в умовах карантину (в т.ч. 

забезпечення масками, необхідними ліками та засобами особистої гігієни) – 

105 (12%). 

З повідомленнями про порушення умов карантину надійшло 110 (12,7%) 

звернень, 71 (8,2%) звернення стосувались роботи пасажирського транспорту 

в межах м.Запоріжжя. 

Звернення, які потребували оперативного реагування, розглядались в 

терміновому порядку.  

 

3. Стан розгляду звернень  

Протягом 2020 року Центром отримано та опрацьовано 26 036 

інформацій про наслідки розгляду звернень громадян. Станом на 31.12.2020 

року на контролі залишається 1 980 звернень.  

Найбільше порушень термінів розгляду звернень допущено з боку 

виконавчого комітету та Департаменту з управлінням житлово-комунальним 

господарством Запорізької міської ради, а також Департаменту промисловості 

та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.   

 

3.1 Обласна «гаряча лінія» 
Протягом звітного період Центром було опрацьовано 5 812 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 841 зверненнях (14,5%).   

На 4 971 звернення (85,5%) 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 114 звернень (для розгляду в межах повноважень територіальним 

органам центральних органів виконавчої влади в Запорізькій області, 

організаціям та установам, які не підпорядковані облдержадміністрації)  та  

180 звернень не підлягають розгляду згідно статті 8 Закону України «Про 

звернення громадян».  

За звітний період в тому числі опрацьовано та проаналізовано відповіді 

на 184 (3,2%) повторних та 77 (1,3%) 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. 
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Станом на 31.12.2020 року на контролі залишаються 366 звернень, які 

надійшли на обласну «гарячу лінію».  

 

3.2 Урядова «гаряча лінія» 

Серед звернень, отриманих від Урядового контактного центру протягом 

2020 року, знято з контролю 20 125 звернень шляхом опрацювання відповідей 

від органів виконавчої влади.  

Питання, порушені у 2 436 (12,1%) зверненнях вирішено позитивно, а 

17 689 звернення (87,9%) 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 – 299 відправлено за належністю та 632 звернень не підлягають 

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

Протягом 2020 року було розглянуто повторних 1337 (6,7% від загальної 

кількості звернень, знятих з контролю протягом звітного періоду) та 

неодноразових звернень 1034 (5,1%). 

Станом на 31.12.2020 року на контролі залишалось  1 611 звернень, що 

надійшли до Центру з Урядової «гарячої лінії». 

 

4. Заходи щодо виконання завдань Центру 
 

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 фахівців, які консультують 

громадян в телефонному режимі, та фахівців, які аналізують звернення. З цією 

метою керівництвом Центру було організовано низку навчань:  

20 березня 2020 року було проведено навчання в сфері соціального 

захисту населення із заступником директора Департаменту соціального 

захисту облдержадміністрації Кривошей К.Ю.; 

1 червня 2020 року відбулось навчання з питань охорони здоров’я із 

начальником відділу управління персоналом Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації Савченко Р.І.  

24 липня 2020 року організовано навчання з питань процедури 

проходження тестування на COVID-19 із завідувачем відділення організації 

санітарно-гігієнічних досліджень ДУ «Запорізький обласний лабораторний 

центр МОЗ України» Макаровим Олександром Дмитровичем; 

15 вересня 2020 року відбулось навчання з актуальних питань COVID-

19 із заступником начальника управління реформ і розвитку медичної 
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допомоги-начальником відділу лікувально-профілактичної роботи 

Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Косогор Ю.А. 

Вдосконаленню роботи Центру та розширенню напрямків співпраці по 

роботі зі зверненнями громадян сприяє співпраця з партнерськими 

організаціями. 

 Зокрема, 30 січня 2020 керівництво Центру взяло участь у публічній 

презентації діяльності Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Запорізькій та Донецькій областях.  

Окрім цього, 10 вересня 2020 керівництво та працівники Центру взяли 

участь в онлайн-конференції Всеукраїнської асоціації контактних центрів.  

Обміну досвідом сприяла участь у всеукраїнській практичній 

конференції «Контакт-центри: найкращі практики», яка відбулась 30 вересня 

2020 в м.Київ. Під час заходу було вивчено досвід лідерів контакт-центрів в 

умовах всеукраїнського карантину, а також було проаналізовано перспективи 

ринку контакт-центрів в Україні, особливості управління персоналом в 

контакт-центрі, а також проведено низку майстер-класів. 

Високий професіоналізм працівників Центру було відзначено 

Запорізькою обласною державною адміністрацією та Запорізькою обласною 

радою.  

Так, розпорядженням голови Запорізької обласної державної 

адміністрації № 66-к від 15 червня 2020 за сумлінну плідну працю, високий 

професіоналізм та з нагоди Дня Конституції України окремих працівників 

Центру нагороджено подякою.  

Окрім цього, розпорядженням голови Запорізької обласної ради №281-н 

від 17 серпня 2020 за сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість 

справі, вагомий внесок у розвиток системи опрацювання звернень громадян 

до органів виконавчої влади та з нагоди Дня Незалежності України колектив 

КУ “Запорізький обласний контактний центр” нагороджено грамотою 

Запорізької обласної ради. 

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. Окрім цього, у зв’язку із запровадженням всеукраїнського 

карантину перед Центром постали нові виклики. Зокрема, на період 

цілодобової роботи постала необхідність вдосконалення та подальшої 

модернізації програмно-технічного комплексу задля забезпечення віддаленої 

роботи працівників.  

 

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 
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п’ятий рік поспіль на базі Центру.  За час існування даного проєкту проведено 

В 2020 проведено 28 ліній, з них: 

з керівництвом Запорізької обласної державної адміністрації – 11 ліній, 

під час яких зареєстровано 120 звернень; 

тематичні телефонні лінії – 12 та 110 звернень відповідно 

з депутатами Запорізької обласної ради  – 5 ліній, 38 звернень. 

Загалом протягом 2020 року під час прямих телефонних ліній в рамках 

Проєкту зареєстровано 268 звернень. З них: 257 (95,9%) заяв, 1 (0,4%) скарга, 

та 10 (3,7%) подяк. 

На розгляд органам виконавчої влади відправлено 101 (37,7%) 

звернення, на 167 (62,3%) звернень надано оперативні роз’яснення під час 

телефонної розмови учасниками прямої лінії. 

За соціальним станом переважно звертаються пенсіонери – 112 (41,8%), 

особи з інвалідністю загального захворювання – 49 (18,3%) та працюючі – 39 

(14,6%).  

За територіальною ознакою найбільша кількість дзвінків надійшла 

традиційно від мешканців м.Запоріжжя, а також з Більмацького та 

Кам’янсько-Дніпровського районів.  

За тематичним спрямуванням більша частка звернень – 79 (29,5%) 

стосувалась соціального захисту населення. Не втрачають актуальності і 

питання комунального – 48 (17,9%) та житлового 41 (15,3%) господарств. 

Залишається актуальною і сфера охорони здоров’я – 26 звернень (9,7%).   

За результатами розгляду усіх звернень вживалися заходи для 

оперативного вирішення порушених питань. Нижче наведені деякі приклади 

позитивного вирішення звернень, зареєстрованих в рамках Проєкту. 

Пенсіонерка з Приморського району пожалілась під час прямої лінії на 

затримку видачі газети «Панорама». Впродовж тижня дане питання було 

вирішено, працівниками поштового відділення доставлено газети. 

Працівниця фельдшерсько-акушерського пункту с.Новоспаське, яка 

звернулась на пряму телефонному лінію із керівником апарату 

облдержадміністрації Бойко З.М., поскаржилась на відсутність інтернету в 

медичному закладі. Питання було вирішено позитивно, медичний заклад 

підключено до високошвидкісного інтернету.  

Пенсіонерка з Гуляйпільського району під час прямої лінії із 

заступником директора Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації Кривошей К.Ю. повідомила про припинення виплати 

субсидії. В ході розгляду питання було виявлено, що субсидію припинено 

через технічну помилку. Субсидію поновлено, недоотриману субсидію 

компенсовано в повному обсязі.  

Заявник з Веселівського району звернувся з проханням посприяти у 

проходженні повного обстеження в Запорізькій обласній клінічній лікарні на 

безкоштовній основі. Дане питання вирішилось позитивно, обстеження 

заявник пройшов. 
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Протягом звітного період знято з контролю та опрацьовано відповіді від 

органів виконавчої влади на 101 звернення. Питання вирішилось позитивно у 

10 зверненнях (10%), 91 (90%) звернення було вирішено шляхом надання 

письмових роз’яснень норм законодавства, або повідомлено про необхідність 

вжиття певних дій для подальшого вирішення питання. 

Станом на 31.12.2020 року на контролі залишається 3 звернення.  

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 та з Національного контактного центру з протидії COVID-19. 

 

 

 

 

Директор        Ольга САВЕНКОВА 
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