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РIШЕННЯ

кoлerii Державноrо архiву Кiровоrрадськоi областi
21 липня

2020 року

м. Кропивницький

№ 10

Про стан роботи iз зверненнями
rромадян у Державному apxiвi
Кiровоградськоi областi
у I пiврiччi 2020 року

Заслухавши та обговоривши iнформацiю заступника директора - головного
зберiгача фондiв, начальника вiддiлу забезпечення збереженостi, використання
та облiку документiв, довiдкового апарату Маренець Л.В., колегiя вiдзначае, що
зазначене питания перебувае на постiйному контролi з боку керiвництва
Державного архiву Кiровоградськоi' областi, рiвень органiзацii' цiei' роботи
. .
вщповщае вимогам, встановленим законодавством.
Протягом I пiврiччя 2020 року на прийомi у працiвникiв архiву побувало
252 вiдвiдувачiв (на 45 % менше, нiж у вiдповiдний перiод 2019 року), яким
було надано консультацii' та роз'яснення.
До 13 березня 2020 року було забезпечено дотримання графiкiв проведения
особистого прийому громадян керiвництвом архiву. На особистому прийомi
у керiвництва протягом I пiврiччя 2020 року побувало 18 вiдвiдувачiв, що
склада€ 38 % вiд кiлькостi громадян, що побували на прийомi у керiвництва
архiву у вiдповiдний перiод минулого року.
Державним архiвом Кiровоградськоi' областi забезпечено оперативний та
Державним архiвом Кiровоградськоi' областi забезпечено оперативний
та якiсний розгляд звернень, якi надходять через Кiровоградський обласний
контактний центр та Урядову гарячу лiнiю. Протягом I пiврiччя до Державного
архiву Кiровоградськоi' областi надiйшло 9 таких запитiв. На yci звернення
надано вiдповщ1 у встановлений термiн.
Скарг вiд заявникiв щодо необrрунтованих або неповних вiдповiдей за
зверненнями громадян не надходило. Основними питаннями таких звернень, як
i у I пiврiччi 2019 року були: пiдтвердження стажу роботи, заробiтноi' плати,
родинних зв'язкiв, майнових прав.
Всього виконано 1099 запитiв соцiально-правового характеру (що на 33 %
менше, нiж у I пiврiччi минулого року. Частка позитивних вiдповiдей склада€
440 (40%) вiд загальноi' кiлькостi.
Виконано 30 тематичних запитiв, 10 з них - з позитивним результатом;
31 - генеалогiчний запит.
Зменшення показникiв особистого прийому громадян керiвництвом та
.
.
працшниками арх1ву, а також виконання звернень громадян пояснюеться тим,
що з метою проведения профiлактичних заходiв та мiнiмiзацii' ризикiв
поширення коронавiрусу COVID-19 та вiдповiдно до наказу директора
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Державного архiву Кiровоградськоi' областi вiд 13 березня 2020 року № 26
скасовано до особливого розпорядження проведения особистих прийомiв
фiзичних та юридичних осiб.
Основну тематику звернень соцiально-правового характеру складають
питания щодо пщтвердження громадянського стану, трудового стажу та
розмiру заробiтноi' плати, отримання iнформацii' про мiсце зберiгання
документiв лiквiдованих пiдприЕ:мств, установ, органiзацiй.
Вiдповiдно до статтi 20 Закону Украi'ни "Про звернення громадян"
звернення розглядаються i виконуються у термiн не бiльше одного мiсяця�вiд
дня Iхнього надходження.
Прийом громадян здiйснюЕ:ться у спецiально обладнанiй кiмнатi, де
розмiщений стенд iз зразками заяв, витягами з основних нормативно-правових
документiв, що стосуються виконання звернень громадян, адресами та
телефонами архiвних вiддiлiв (секторiв) райдержадмiнiстрацiй i мiських_ рад,
трудових архiвiв.
РеЕ:страцiя та контроль за виконанням запитiв соц�ально-правового
характеру здiйснюЕ:ться за допомогою електронноi' системи управшння
документами та процесами "Док Проф-3".
Створено та використовуЕ:ться у практичнiй роботi база даних "Метричнi
книги".
Державним архiвом Кiровоградськоi' областi щокварталу проводиться
.
.
анал1з розгляду звернень громадян соц�ально-правового характеру,
узагальнення стану ре>боти iз зверненнями громадян, що надiйшли через
обласну державну адмiнiстрацiю.
На веб-сайтi архiву створенi та функцiонують рубрики Звернення
"
громадян" та Нашi консультацiГ', де на основi проведеного аналiзу Державним
"
архiвом Кiровоградськоi' областi здiйснюЕ:ться пiдготовка та розмiщення на веб
сайтi архiву матерiалiв консультативно-роз' яснювального характеру з найбiльш
актуальних питань, що хвилюють громадян.
На веб-сайтi оприлюднено пiдготовлений Державним архiвом
КiровоградськоУ областi Порядок виконання архiвними установами областi
запитiв юридичних та фiзичних осiб на пiдставi архiвних документiв та
оформления архiвних довiдок (копiй, витягiв) та Перелiк послуг, що надаються
безоплатно та на умовах оплати, Державного архiву Кiровоградськоi' областi.
Комiсiя з перевiрки якостi виконання запитiв соцiально-правового
характеру та забезпечення всебiчного та своЕ:часного розгляду звернень
громадян веде контроль за квалiфiкованим i об' Е:ктивним розглядом звернень
громадян.
Особлива увага придшяЕ:ться розгляду звернень членiв сiмей
вiйськовослужбовцiв, якi загинули в зонi проведения антитерористичноi'
операцii' на сходi Украi'ни, вiйськовослужбовцiв, якi брали або беруть участь у
проведеннi антитерористичноi' операцii', членiв i'x сiмей, ветеранiв вiйни та
прац1, швалщ1в, громадян, яю постраждали внаслiдок Чорнобильськоi'
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катастрофи, багатодiтних сiмей, одиноких матерiв та шших громадян, яю
потребують соцiального захисту та пiдтримки.
З метою забезпечення конституцiйних прав i свобод громадян, пiдвищення
персональноУ вiдповiдальностi та ефективностi роботи зi зверненнями громадян
в Державному apxiвi КiровоградськоУ областi
колегiя Державного архiву Кiровоградськоi областi
ВИРIШИЛА:

1. Iнформацiю заступника директора - головного зберiгача фондiв,
начальника вiддiлу забезпечення збереженостi, використання та облiку
документiв, довiдкового апарату Маренець Л.В. "Про стан роботи iз
зверненнями громадян у Державному apxiвi Кiровоградськоi" областi у I пiврiччi
2020 року" взяти до вiдома.
2. Роботу зi зверненнями громадян визнати як таку, що проводиться на
. .
належному р1вю.
3. Заступнику директора - начальнику вiддiлу забезпечення збереженостi,
використання та облiку документiв, довiдкового апарату Маренець Л.В.,
начальнику вiддiлу apxeorpaфiI, виставковоУ дiяльностi та роботи читальних
залiв Гончаровiй Т.В.:
1) забезпечити неухильне виконання вимог Закону УкраУни "Про
звернення громадян";
2) забезпечити квалiфiкований i об'ективний розгляд звернень громадян з
метою вир1шення порушених у них питань, задоволення законних вимог
заявниюв;
3) посилити персональну вiдповiдальнiст� посадових та службових осiб за
якiсть виконання запитiв громадян та порушення термiну Ухнього розгляду.
4. Заступнику директора- начальнику вiддiлу забезпечення збереженостi,
використання та облiку документiв, довiдкового апарату Маренець Л.В.
пiдготувати проект наказу директора Державного архiву Кiровоградськоi"
областi з даного питания до 31 липня 2020 року.

Голова колегii,
директор Державного архiву
Кiровоградськоi областi
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