Звіт
про стан організації роботи із зверненнями громадян
у І півріччі 2012 року
У Державному архіві Чернівецької області організовано роботу із
зверненнями громадян.
Всі звернення громадян розглядаються у встановлений законодавством
строк; якісне і своєчасне виконання запитів знаходиться під контролем
начальника відділу використання інформації документів і перевіряється
керівництвом архіву.
Проведення аналізу роботи із зверненнями громадян здійснюється
систематично двічі на рік питання про стан роботи із зверненнями громадян
заслуховується і обговорюється на засіданнях колегії архіву. У 2012 році це –
розгляд інформації за 2011 р. (Протокол № 1 від 27.01.2012 р.).
Держархів Чернівецької області двічі на рік, до 1 липня за перше
півріччя та до 2 січня за рік подає інформацію Державній архівній службі
України щодо стану організації роботи із зверненнями громадян та вжиті
заходи, спрямовані на забезпечення гарантування реалізації конституційного
права громадян на звернення Наказ Держкомархіву від 26.02.2008 № 37
щокварталу подає інформацію за Класифікатором звернень громадян до
Відділу роботи із зверненнями громадян апарату Чернівецької
облдержадміністрації.
На виконання розпоряджень Чернівецької облдержадміністрації № 35-р
від 20.01.2012 та № 113-р від 22.02.2012 „Про вжиття заходів, направлених на
вдосконалення роботи з організації звернень громадян до органів виконавчої
влади” архів розробив та затвердив Інструкцію з діловодства за зверненнями
громадян (наказ № 43 від 23.04.212), Порядок організації та проведення
особистого прийому громадян у Державному архіві Чернівецької області
(наказ № 44 від 23.04.2012), Графік проведення особистого прийому
керівництвом держархіву Чернівецької області (наказ № 50 від 04.05.2012) та
довів інформацію до відома громадськості.
У звітному періоді було здійснено два виїзних прийоми громадян
керівництвом архіву. Так, 23 травня 2012 р. було прийнято до розгляду
звернення від 5 осіб, що звернулись до КУ «Новоселицький трудовий архів»,
а 7 червня 2012 р. – відповідно 1 звернення в трудовому архіві Заставнівської
районної ради.
З метою покращення стану організації роботи зі зверненнями громадян
вживаються заходи з проведення роз'яснювальної інформації серед
громадян за допомогою ЗМІ. Так, в газеті „Молодий буковинець” від 11-12
червня 2012 р., в рубриці „Події, коментарі” опубліковано статтюповідомлення „До обласного архіву – через Інтернет”.
Архів тісно співпрацює з Управлінням пенсійного фонду України у
Чернівецькій області та сприяє у проведенні зустрічних перевірок. Так, у
першому півріччі 2012 року інспекторами відділень ПФУ у Чернівецькій
області було здійснено 192 перевірки, що відображено у відповідних актах.
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Протягом І півріччя 2012 року до архіву надійшло 1958 звернень, з
них 1236 звернення було подано на особистому прийомі. За результатами
розгляду звернень архівом надано 2227 архівних довідки, копії, витяги, в
тому числі 1793 (80,5 %) позитивних довідок, 267 негативних відповідей та
167 відповідей про відсутність документів в архіві та з рекомендаціями про їх
місцезнаходження.
Кількість наведених архівом довідок перевищує кількість звернень, що
надійшли, тому що громадяни, в окремих зверненнях, порушують кілька
питань і можуть отримати внаслідок розгляду звернення більше, ніж одну
довідку.
За тематикою звернення розподіляються наступним чином
1. на платній основі підтвердження майнових прав на землю та
нерухоме майно, родинних зв’язків з метою отримання спадщини, пошуку
родичів та ін. – 724 32,6%
2. про розмір заробітної плати – 654 29,2%
3. про трудовий стаж – 296 13,2%, в тому числі 42 довідки щодо
підтвердження трудового стажу для призначення пенсій на пільгових
умовах або за вислугу років
4. про громадянський стан – 168 7,5%
5. інші освіта та навчання, нагородження, обрання депутатом, здача
держпоставок для потреб фронту у 1944 – 1945 рр. репатріація та ін. – 385
17,5%.

