
Інформація 
про стан роботи із зверненнями громадян в Державному архіві 

 м. Севастополя за I квартал 2013 року  
 

Організація роботи відділу інформації та використання документів НАФ 
відбувається відповідно до Указу Президента України від 7 лютого 2008                  
№ 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та 
місцевого самоврядування», Законів України «Про звернення громадян», «Про 
інформацію», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у севастопольській 
міській державній адміністрації, затвердженої від 14 січня 2009 року № 30-р.   

Звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад 
виконуються у десятиденний термін. Відповідь на звернення громадян надається у 
місячний термін. У разі неможливості виконання запиту  у встановлений термін, 
громадяни завчасно попереджаються про збільшення термінів. 

При розгляді заяв та запитів громадян в першу чергу виконуються запити 
найменш соціально захищених верств населення, Героїв Радянського Союзу, 
Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни 
1941-45 років, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, учасників бойових дій, дітей 
війни. 

За звітний період 2013 року до Державного архіву м. Севастополя надійшло 
569 звернень (за відповідний період 2012 року - 434, збільшення на 31,8%), із них 
424 - звернення громадян. Станом на 01.04.2013 рік виконано всього – 412 запитів 
громадян (в 2012 році – 415, тобто лишилося на тому ж  рівні).  

Із загального числа звернень 218 - соціально-правові (51,4%), 36 (8,5%) 
складають запити представників пільгових категорій та соціально-незахищених 
верств населення, серед них: учасники війни - 8,  діти війни – 12, інваліди І, ІІ, ІІІ 
груп – 12, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 4.  

Більшість запитів громадян становили питання праці та заробітної плати – 
171 (40,3%), майново-господарчі – 103 (25%), історичні довідки за підприємством – 
18 (4,25%). 

Інформація про стан роботи із зверненнями громадян розглядається щотижня 
- на нарадах, щоквартально на засіданні колегії держархіву, а також при підготовці 
щоквартальних та щорічних звітів. Ведеться електронна інформаційно-пошукова 
база даних «Звернення громадян».  

У регіональних ЗМІ та на офіційному веб-сайті Держархіву (за адресою 
http://sev.archives.gov.ua/) інформація про стан роботи із зверненнями громадян 
оприлюднюється щокварталу. На сайті заповнені сторінки з обов’язковою 
інформацією, яка стосується звернень громадян, розміщена консультативна 
сторінка «Звернення громадян», яка містить посилання на Закони України «Про 
звернення громадян» та «Про інформацію», графік особистого прийому громадян, 
номер телефону «гарячої лінії», працюють вкладки «Контакти», «Зворотній 



зв'язок», «Послуги».  Наповнюються та оновлюються сторінки «Анонси» та 
«Новини», які містять інформацію про діяльність Держархіву Севастополя і 
знайомлять з нею широке коло відвідувачів сайту. За звітний період розміщено 3 
анонси та 15 новин.  

Запроваджено вкладку «Публікації. Поточні. 2013 рік»:  
http://sev.archives.gov.ua/index.php/publikacii/tekushie-2013, де за звітний період 
розміщені 2 публікації - в пресі та на телебаченні. Роботу щодо удосконалення 
сайту та його інформаційного наповнення буде продовжено. 
 З метою поліпшення роботи зі зверненнями громадян у II кварталі 2013 року 
заплановано: 
- подальше удосконалення електронної інформаційно-пошукової бази даних 
«Звернення громадян» для полегшення отримання даних за окремими показниками 
при складанні звітів та аналізу роботи за цим напрямком; 
- продовження щоквартального оприлюднення інформації про стан роботи зі 
зверненнями громадян на сайті Держархіву і в регіональних ЗМІ; 
- подальше удосконалення сайту Державного архіву м. Севастополя, особливо у 
частині, яка стосується звернень громадян та надання їм послуг інформаційного, 
довідкового, консультативного характеру. 
 
 

Начальник відділу інформації  
та використання документів НАФ       
Христова В.Е. 


