
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки  роботи із зверненнями  громадян  

у Департаменті внутрішнього фінансового  

контролю та аудиту  виконавчого органу  

Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 

за 2015 рік  

 

На виконання Указу Президента  України  від 07.02.2008 №109 «Про 

першочергові  заходи  по забезпеченню  реалізації гарантування  конституційного 

права  на звернення громадян  до органів  державної влади  та органів  місцевого 

самоврядування» повідомляємо. 

За період з 01.01.2015 по 31.12.2015 у Департаменті внутрішнього 

фінансового контролю та аудиту (далі - Департамент)  зареєстровано 19 звернень 

громадян, в тому числі 2 колективних звернення, в яких було порушено               2 

питання. За даний звітний період звернулось 27 громадян, які в своїх заявах 

порушили 25 питань. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

загальна кількість звернень зменшилась на 6. 

За результатами проведеного аналізу звернень громадян  можна  відмітити, 

що громадяни  звертались стосовно: 

- створення відповідної робочої комісії по перевірці правомірності дій 

директора Департаменту освіти, щодо укладання угоди про співпрацю з 

головою ГО «Асоціація керівників шкіл Києва» чим нібито нанесено 

шкоду бюджету; 

- надання роз’яснень  щодо перерахування коштів на рахунок              

     ДП «Київська міська бальнеологічна лікарня по програмі «Турбота»; 

  -    доопрацювання проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності  

       КО «Київський зоологічний парк»; 

- стягнення аліментів на утримання повнолітнього сина;  

- правомірності дій керівника КП «Автотранспортник» Мельника Г.А. та 

керівництва Деснянської РДА;  

- можливості притягнення до кримінальної відповідальності колишніх 

керівників КП «Автотранспортник» Гончарова Г.Ю. та Літвінової В.В.; 

- проведення аудиту в КП «Автотранспортник»;  

- нібито корупційних схем в роботі Департаменту комунальної власності, 

районних адміністрацій, комунальних підприємств, фінансові 

зловживання та недоотримання коштів до бюджету, нереагування 

правоохоронних органів та про запис на особистий прийом до голови 

КМДА; 

- правомірності  захоплення земельної ділянки по вул. Садовій, 24, ділянки 

80 СТ «Локомотив» нібито працівником КМДА Андрусом О.І.; 

- усунення дискримінаційних перешкод для участі нерезидентів-

постачальників у поставках комунальної техніки комунальному 

підприємстві; 

- правомірності  дій  заступника  голови  Святошинської  РДА  

Жидченко І.М.; 



- заперечення щодо перебування на посаді  (М. Іонова); 

- неправомірних дій т.в.о. голови Деснянської РДА Онуфрійчука В.М.; 

- надання роз’яснення щодо правомірності дій керівництва при ліквідації 

управління та скороченні працівників; 

- питання роботи Управління освіти Печерського району; 

- проведення перевірки КП «Київська міська лікарня ветеринарної 

медицини»; 

- встановлення та демонтажу лічильника; 

- звільнення голови Деснянської РДА Онуфрійчука В.М. з займаної 

посади; 

- проведення перевірки та припинення неправомірної комерційної 

діяльності у Київському міському онкоцентрі; 

- проведення перевірки, аудиту цільового використання майна, яке 

належить КП «Міжнародний аеропорт «Київ»; 

- проведення позапланового контрольного заходу щодо детального плану 

території с. Биківня. 

На всі звернення з вищезазначених питань були вчасно надані відповіді з 

необхідними роз’ясненнями, інформуваннями тощо. 

Станом на 31.12.2015 письмових звернень від інвалідів Великої Вітчизняної 

війни, учасників Великої Вітчизняної війни, Героїв Радянського Союзу, Героїв 

Соціалістичної праці, дітей-сиріт, жінок, яким присвоєно Почесне звання України  

«Мати-героїня» до  Департаменту не  надходило. 

За період з 01.01.2015 по 31.12.2015 директором Департаменту було 

заплановано проведення 52 особистих прийомів громадян, які проводяться 

щосереди  з 14-00 до 16-00 за адресою: вул. Трьохсвятительська, 4б, 3 поверх,     

кім. 321.  

У 2015 році (02.12.2015) був проведений лише один особистий прийом з 

пенсіонером, учасником бойових дій гр. Задериловим О.Є. стосовно неналежного 

ремонту покрівлі будинку та списання матеріалів. Відсутність будинку в адресному 

переліку програми економічного і соціального розвитку м. Києва, що 

унеможливлює здійснення капітального ремонту. Заявникові було надано письмову 

відповідь з інформацією (лист від 16.12.2015 №070-070/З-6-19), що Департаментом 

було здійснено камеральну перевірку зазначених проблемних питань діяльності КП 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району 

міста Києва» та встановлено, що бюджетні кошти на ремонт покрівлі житлового 

будинку не були передбачені бюджетом 2015 року і на рахунок підприємства не 

надходили. Згідно акту списання на поточний ремонт покрівлі житлового будинку 

були використані матеріали у сумі 2504,80грн. Також підприємством була надана 

пропозиція до Управління будівництва та архітектури Голосіївської РДА щодо 

включення будинку до адресного переліку для виконання орбіт з капітального 

ремонту покрівель житлових будинків міста Києва на       2016 рік. 

Стосовно виїзного прийому громадян повідомляємо, що згідно  із 

специфікою  своєї діяльності  директор Департаменту такого прийому  не 

проводив, щодо прямих «гарячих» телефонних ліній до Департаменту дзвінків 

громадян  не було. 



Фактів порушення вимог законодавства при роботі зі зверненнями громадян 

у Департаменті не було. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що Департамент і надалі забезпечуватиме 

надання відповідей (інформації) по зверненням громадян та дотримуватиметься 

строків їх виконання, встановлених чинним законодавством. 
 


