ЗВІТ
про опрацювання запитів на інформацію
та звернень громадян в 2016 році
(Управління забезпечення доступу до публічної інформації
Апарату Ради національної безпеки і оборони України)

За звітний період до Апарату Ради національної безпеки і оборони
України (далі – Апарат) надійшло 871 звернення громадян (у 2015 році –
1532) і 120 запитів на інформацію (у 2015 році – 182).
Від громадян надійшло 67 запитів на отримання публічної
інформації, від організацій – 53.
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За результатами опрацювання звернень громадян і запитів на
інформацію у 2016 році Апарат, відповідно до законів України «Про
звернення громадян» і «Про доступ до публічної інформації», скерував для
розгляду за належністю 882 запити та звернення:
 до інституцій захисту правопорядку та прокуратури – 308 листів,
 до міністерств та відомств – 406 листів,
 до місцевих органів влади – 160 листів,
 до органів судової влади – 8 листів.
Із загальної кількості листів (991) звернення і запити за змістом
діляться таким чином:
 питання
обороноздатності,
суверенітету,
міжнаціональних відносин – 336 листів,

міждержавних

і

 питання забезпечення законності та охорони правопорядку, прав і
свобод громадян – 223 листи,

1

 питання діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади
– 184 листи,
 питання соціального захисту – 98 листів,
 питання фінансової, податкової, митної та промполітики – 49 листів,
 питання економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної,
регіональної політики та будівництва, підприємництва – 41 лист,
 питання праці та заробітної плати – 23 листи,
 інші питання – 37 листів.
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З питань обороноздатності, суверенітету, міждержавних
міжнаціональних відносин найбільше листів надійшло із:

і

 міста Київ – 83,
 Харківської області – 61,
 Миколаївської області –31,
 Одеської області – 14.
З питання дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації
прав і свобод громадян найбільше листів надійшло із:
 Дніпропетровської області – 68,
 міста Київ – 52,
 Харківської області – 48,
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 Одеської області – 44.
З питання діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади
найбільше звернень надійшло із міста Київ – 50.
З питання соціального захисту найбільше звернень надійшло із
Харківської області – 48.
Керівник управління забезпечення
доступу до публічної інформації

В. Шведова
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