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Про стан роботи зi зверненнями громадян та
запитами народних депутатiв Украiни у
,Щержавному apxiBi та архiвних установах
областi у 2020 роцi
ЗаСлУхавцIи та обговоривrпи iнформацiю нач€IJIьника вiддiлу використання
iнформашiТ Нацiонапьного архiвного фонду ,I,a взаемодiТ iз засобами масовоТ
iнформаuiТ /{ержавного apxiBy ЛуганськоТ областi (далi - !ержархiв) Олени
Сидоренко Про стан роботи зi зверненнями гроIvlадян та запитами народних
ДепУтатiв УкраТrли у lержархiвi та архiвних установах областi у 2020 роцi,
КОЛеГiя вiдзначас, що робота архiвних установ областi з iнформування та
ВИКОРИСТання архiвних документiв протягом 2020 року була спрямована на
ВИКОнаННя запитiв юридичних та фiзичних осiб, забезпечення ix прав та законних
iHTepeciB, доступ користувачiв до документiв ретроспективноi iнформачii.
За звiтний перiод до Щержархiву та архiвних установ областi надiйшло

|2З20 запитiв (у т.ч. 1748 вiд громадян iноземних держав) з них: соцiа_гlьноправового характеру - |IбЗ4, тематичних - 273, маЙнових 4|l та

персон€Lльних

З

- 2.

12З20 запитiв виконано 275 Щержархiвом, |262 архiвними установами
РаЙДеРЙадмiнiстрацiй, 286S архiвними установами вiйськово-цивiльних
адмiнiстрацiй та MicbKoT р?ди, 7912 трудовими архiвами. Вiд народних депутатiв
УкраТни до Щержархiву запиr,iв не надходило.
Вiд облдержадмiнiстрачiТ надiйшло 7 звернень, !ержавноТ архiвноi служби
Украiни - З, !ержавноТ установи <Урядовий контактний центр> - 8.
Вiдповiдно до Закону УкраТни <Про доступ до публiчноi iнформачii> було
опрацьовано 17 звернень.
Згiдно з наказом Щержархiву вiд 29 квiтня 2002 року 10-од <Про внесення
ЗМiН ДО Порядку надання платних послуг, цiн i тарифiв на роботи та послуги, що
ВИКОнУЮться Щержархiвом областi> за звiтниЙ перiод виконано 23 запита з
питань адмi н i страти вно-територi ального устрою.
Запити виконуються у TepMiH встановлений Законом УкраiЪи <Про
звернення громадян>
Указом Президента Украiни вiд 07.02.2008
J\Ъ 109/2008 uПро першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiТ та
ГараНТування конституцiйного права на звернення до органiв державноТ влади та
ОРГаНiв мiсцевого самоврядування)). TepMiH виконання запитiв здебiльшого
склада€ 1-5 днiв.
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ffотримусться порядок розгляду звернень окремих категорiй громадян:
iнвалiдiв ЩругоТ cBiToBoT вiйt-tи, ГероТв УкраТни, Героiв Радянського Союзу,
ГероТв Соцiалiстичноi працi, учасникiв АТо, жiнок, яким присво€но почесне
звання <<Мати-героТня>>, колишнiм полiтичним в'язням i
репресованим. TaKi

запити виконуIоться першочергово iy стислi термiни.
Щержархiвом був розроблений та затверджений наказом вiд I2.0l .202о
Jф 1 графiк особистого прийому громадян керiвниLIтвом Щержавного apxiBy
Луганськоi областi.

Протягом 2020 року на особистому прийомi до директора !ержархiву

звернулось 53 громадянина, керiвникiв архiвних установ
райдержадмiнiстрацiй
_ 863, вiйськовО-цивiльнИх адмiнiстрацiй та MicbKoT
ради - 5З6,трудових apxiBiB
ГРОМаДЯН.
ПРаЧiВНИками
архiвних установ прийом громадян здiйснюсться
-2429
вiдповiдно до посадових iнструкцiй та затвердженого графiку прийому
громадян.
так, протягом 2020 року прачiвlликами tержархiву по телефону Надано

902 консультацiйно-iнформаltiйнi посJIуги, працiвниками архiвних установ

райдержадмiнiстрацiй, вiйськово-цивiльних адмiнiстрацiй та мiськоi Ради - |g72,
трудовими архiвами - 1618. Також, Щержархiвом надано 130
роз'яснень на
звернення фiзичних та юридичних осiб, якi надiйшли на електронну скриньку,
архiвними установами Райдержадмiнiстрацiй, вiйсько-цивiльних адмiнiстрачiй
та MicbKoT рuд, - 2З4.
На iнформацiйних стендах примiщеннях Щержархiву та архiвних
установах областi, iнформацiйно-консультативних cTopiHkax для громадян на
офiцiйних вебсайтах розмiщено узагальнену iнформацiю щодо органiзацii
роботи iз зверненнями громадян, графiк прийому громадян, графiк особистого
прийому директором, його заступниками та начаJIьниками вiддiлiв, зрzlзки заяв
для отримання ловiдок.
скарг на роботу !ержархiву та архiвних установ областi в органи
виконавчот влади не надходило. Фактiв безпiдставнот вiдмови в задоволеннi
законних вимог заявникiв з боку архiвних установ не виявлено.
робота зi зверненнями громадян з€шишасться прiоритетним напрямком
у
дiяльностi !ержархiву та архiвних установ областi.
ВiдповiДно дО вимоГ КонститУцiТ Украiни, керуючись законами УкраТни
кПрО зверненНя громадян>, <<Про доступ до публiчноТ iнформацii>, <Про .iury.
народного депутата Украiни) та Правилами роботи архiвних
установ Украiни,
затвердженими наказом MiHicTepcTBa юстицiт YKpaTHi 08.04.2013 Jф 65615,
заресстрованим в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 10.04.2013 за м 584/2З116, з
метою пiдвищення якостi розгляду звернень громадян та юридичних осiб,

у

КОЛЕГIЯ ДЕР}КАВНОГО APXIBY ЛУГАНСЬКОi ОБЛДСТI ВИРIШИЛД:
1. Iнформацirо начаJIьI{ика вiддiлу використання iнформаuiТ НацiонuL.Iьного
архiвногО фондУ та вза€мОлiТ iЗ засобамИ масовоТ iнформацiТ !ержавного apxiBy

луганськот областi олени Сидоренко про стан роботи зi зверненнями громадян

з

та запитами народних деtlутатiв УкраТни

у lержавному

установах областi у 2020 роцi взяти до вiдома.

apxiBi та архiвних

2.

Заступнику директора Щержавного apxiBy Луганськоi областi
Янi Сiлюковiй, заступнику директора - головному зберiгачу фондiв Щержавного

apxiBy ЛуганськоI областi Тетянi Лисенко, керiвникам структурних пiдроздiлiв
!ержавного apxiBy ЛуганськоI областi забезпечити неухильне дотримання вимог
чинного законодавства щодо реалiзацii конститучiйних црав громадян та
юридичних осiб на звернення.
3. Керiвникам архiвних установ областi посилити контроль за органiзацiею

прийому громадян та якiсним виконанням запитiв юридичних та фiзичних осiб
згiдно з чинним законодавством.

4. Вiддiлу використання iнформаuiТ Нацiонального архiвного фопду

та
взасмодii iз засобами масовот iнформачiт !ержавного apxiBy Луганськот областi
(Олена Сидоренко):
1) забезпечити прийом фiзичних та юридичних осiб працiвниками вiддiлу,
згiдно з графiком прийому громадян; сво€часний i всебiчний розгляд звернень
народних депутатiв Укратни, депутатiв мiсцевих рад; недопущення надання
необrруНтованих, неповних вiдповiдей, або з порушенням cTpoKiB, установлених
законодавством;

2) придiляти особливу увагу розгляду звернень жiнок, яким присвосно

почесне звання УкраТни <Мати - героТня>, Героiв Радянського Союзу, ГероТв
Украiни, iнвалiдiв Щругоi cBiToBoT вiйни, Ато/оОС та iнших пiльгових категорiй
визначених Законом УкраТни <Про звернення громадян)).

5. Вiддiлу

органiзаrдiт, коорлинаuiт apxiBHoТ справи

та iнформаuiйного

забезпечення Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi (Iриrrа Решетняк)
розмiстити дане рiшення на офiцiйному вебсайтi !ержавного apxiBy ЛуганськоТ
областi.

6. Контроль за

виконанням даного рiшення покласти на заступника
директора !ержавного apxiBy ЛуганськоI областi Яну Сiлюкову.
голова колегii

Вiкторiя КРИВИЦЬКА

Секретар колегiТ

Iриllа РЕШЕТНЯК

