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Про участь громадян у місцевому 

самоврядуванні у 2014-2020 роках 

  

Олесі Дацко  

 

Шановна пані Олеся! 

 

На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

Є. Ситніченка від 17.02.2021 № 792 (з) щодо розгляду Вашого запиту на 

інформацію  «Про участь громадян у місцевому самоврядуванні у 2014-2020 

роках» Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація в межах 

повноважень повідомляє наступне. 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника 

інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. 

Районна державна адміністрація є розпорядником тієї інформації, яка 

створена або отримана в процесі здійснення нею своїх повноважень та яка 

перебуває у її володінні. Відповідно до статті 19 Конституції України, органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. 

Відповідно до Єдиного реєстру органів самоорганізації населення у місті 

Києві, що розміщений у відкритому публічному доступі на офіційному 

вебпорталі Київської міської державної адміністрації за посиланням  

https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/ite

m/general/6486.docx на території Голосіївського району діють 35 органів 

самоорганізації населення, з яких 9 – мікрорайонних, 4 - вуличних та 22 – 

будинкових.  

До Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації надійшло і 

було зареєстровано відділом по роботі зі зверненнями громадян в базі даних 

https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/6486.docx
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/6486.docx
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інформаційно-телекомунікаційної системи  «Єдиний інформаційний простір 

територіальної громади міста Києва», створеної на базі програмного 

забезпечення електронного документообігу АСКОД (модуль «Звернення 

громадян»), наступна кількість звернень: 

2014 році – 3015 звернення громадян; 

2015 році – 5432 звернення громадян; 

2016 році – 5073 звернень громадян; 

2017 році – 4219 звернення громадян;  

2018 році – 3998 звернення громадян; 

2019 році – 3763 звернень громадян; 

2020 році – 2937 звернень громадян. 

Для реалізації громадських проектів у Голосіївському районі, в бюджеті 

міста Києва передбачались асигнування, у тому числі по бюджету розвитку, в 

наступних обсягах по роках, а саме: 

Період 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 
Кількість 

реалізованих 

проєктів-

переможців 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

25 

 

 

19 

Фактичні видатки 

на реалізацію 

проєктів,  

тис. грн. 

 

 

 

2001,8 

 

 

 

5116,2 

 

 

 

12884,5 

 

 

 

7308,1 
з них бюджет 

розвитку,         

тис. грн. 

 

1866,9 

 

5116,2 

 

1708,6 

 

2788,8 

 

З повагою 

 

Керівник апарату       Софія ДУНАЄВСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 
Валентина Пушина 

Тетяна Чернова 281 66 37 


