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До Залізничної районної адміністрації 22.02.2021 надійшов Ваш електронний 
інформаційний запит, зареєстрований у Центрі надання адміністративних послуг 
15.02.2021 за № З-Д-ЗПІ-234-001. В результаті розгляду запиту в межах повноважень 
надаємо таку інформацію:

2, 3. Посадовими особами районної адміністрації щороку проводяться численні 
зустрічі з мешканцями району щодо вирішення тих чи інших проблемних питань. 
Однак, статистичний облік таких зустрічей та кількості громадян, що брали у них 
участь, не ведеться. За результатами цих зустрічей приймається певне рішення або 
надаються відповідні роз’яснення та рекомендації. Загалом позитивних рішень 
прийнято близько 84%. Вирішення решти проблем залежать від об’єктивних чинників 
(відсутність повноважень, відсутність коштів тощо).

4. До роботи комісій районної адміністрації на добровільних засадах 
залучаються за згодою представники різних установ та організацій, зокрема відділу 
поліції Залізничного району, ГУ ДПС у Львівській області; відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Львівській області, сімейні лікарі, ГУ ДСНСУ 
у Львівській області, Личаківсько-Залізничного об ’єднаного районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки м.Львова, ПАТ 
«Львівгаз» тощо.

7. Усі звернення, які надходять до районної адміністрації розглядаються за 
суттю. Поверненню підлягають лише ті звернення з надання адміністративних послуг, 
які не містять усіх необхідних документів, передбачених законодавством для надання 
цих послуг. Кількість отриманих звернень наведена у таблиці:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Кіл-ть
звернень
громадян

4630 4012 9124 14357 16205 22469 7976

Кіл-ть 
звернень 
інших осіб

6938 7254 7061 7209 6963 7715 8646

8. Виділення коштів з бюджету розвитку:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Виділено 
асигнувань, 
тис. грн.

9546,26 21598,35 38847,66 40401,14 57380,87 55891,15 45533,32

в т.ч. на 
громадський 
бюджет, 
тис.грн.

- - - 535,75 - 499,58 1778,85
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