
Інформація 
про стан роботи із зверненнями громадян в Державному архіві 

м. Севастополя за 2013 року 
 

Держархів м. Севастополя проводить роботу із зверненнями громадян 
відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента 
України від 7 лютого 2008 № 109 "Про першочергові заходи по забезпеченню 
реалізації і гарантування конституційного права на звернення в органів державної 
влади і органів місцевого самоврядування", інших нормативних актів із 
забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення і 
особистий прийом, здійснення кваліфікованого, неупередженого, об'єктивного і 
своєчасного розгляду звернень громадян, надання заявникам повних, конкретних, 
точних відповідей. 

Стан роботи із зверненнями громадян щокварталу розглядається на 
засіданнях колегії і щотижня - на оперативних нарадах у директора Держархіву, 
проводиться аналіз виконання звернень громадян соціально-правового характеру, 
узагальнення стану роботи із зверненнями громадян, які поступили через архівні 
відділи державних адміністрацій. 

На основі проведеного аналізу і з метою своєчасного і повного 
інформування громадян з питань, які найчастіше піднімаються в зверненнях, 
Держархівом здійснюється підготовка і публікація матеріалів консультативно- 
роз'яснювального характеру в газеті "Севастопольські вісті" і на офіційному веб - 
сайті архіву, де щокварталу розміщуються звіти про організацію роботи із 
зверненнями громадян. 

У фойє архіву розміщений стенд з інформаційного забезпечення громадян, 
матеріали якого надають (з постійним поповненням) інформацію про 
місцезнаходження документів щодо особового складу ліквідованих установ. 
Встановлений графік особистого прийому громадян керівництвом архіву. 
Інформація про графік приймальних днів та особистого прийому громадян 
керівництвом розміщена у фойє і на веб - сайті архіву. 

Прийом громадян здійснюється в спеціально обладнаній приймальні. 
Реєстрація і контроль за виконанням запитів соціально-правового характеру 
здійснюється за допомогою електронної бази даних "Звернення громадян", 
завдяки якій є можливість проводити якісний аналіз звернень і робити висновки та  
узагальнення. У звітному періоді проведено облік звернень іноземних громадян, 
звернень за різними напрямами та різних видів запитів, проведено детальний 
кількісний та якісний аналіз за різними покажчиками тощо. 
Відповідальним за контроль і ведення діловодства за зверненнями громадян 
визначений начальник відділу інформації і використання документів, що 
зафіксовано в посадовій інструкції. 
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За звітний період 2013 року до Державного архіву м. Севастополя надійшло 
2022 звернень (за відповідний період 2012 року - 2562, зменшення на   21%), із них  
звернення громадян складають 1537 (1598, зменшення 3,8%).  

Станом на 10.12.2013 рік виконано 691 - соціально-правових звернень (в 2012 
- 923, зменшення  30 %, що вказує на подальший розвиток процесу передачі запитів 
до архівних відділів райдержадміністрацій). Із них 150 складають запити 
представників пільгових категорій та соціально-незахищених верств населення, 
серед них: учасники війни – 27 (21), бойових дій – 9 (27),   діти війни – 42 (55), 
інваліди війни та І, ІІ, ІІІ груп – 50 (76), ветерани праці – 11 (22), учасники 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 6 (1), одинокі матері – 3 (2).  

Більшість запитів громадян становили питання праці та заробітної плати – 
364, майново-господарчі – 404, історичні довідки за підприємством – 70. 

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. Протягом року розміщено 14 
анонсів та 83  новини.  

За вкладкою «Публікації. Поточні. 2013 рік» за 4 квартал оприлюднені 2 
теле- та одна радіопередача, оприлюднені 2 статті у регіональній пресі. Роботу 
щодо удосконалення сайту та його інформаційного наповнення буде продовжено. 

 З метою поліпшення роботи зі зверненнями громадян у І кварталі 2014 року 
заплановано: 

- продовження аналізу роботи за даними електронної інформаційно-
пошукової бази даних «Звернення громадян»; 

- 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    
Держархіву м. Севастополя                                          
Христова В.Е. 


