
 
Інформація про стан організації роботи зі зверненнями громадян  

у І півріччі 2020 року 
 
З метою забезпечення реалізації конституційного права громадян та на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.06.2009 року № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із 

зверненнями громадян в органах виконавчої влади» у Головному управлінні статистики у Запорізькій області         
(далі – Головне управління статистики) діє «пряма телефонна лінія» для громадян із вирішення питань, що 

відносяться до компетенції органів державної статистики. 
На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), 
від 20.05.2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів» та наказу Держстату від 27.05.2020 року № 155 «Про заходи щодо забезпечення 
діяльності органів державної статистики з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», на період дії карантину призупинено особистий прийом громадян 
керівництвом Головного управління статистики, інформація з цього приводу розміщена на вебсайті Головного 

управління статистики та інформаційному стенді у холі приміщення, а також біля входу до будівлі. 

У звітному періоді, з метою додержання контрольних термінів документів, працівники відділу 
документального забезпечення та контролю виконання здійснювали випереджувальний моніторинг та проводили 

роз’яснювальну роботу щодо усунення недоліків ведення діловодства зі зверненнями громадян у структурних 
підрозділах Головного управління статистики.  

Питання про роботу зі зверненнями громадян за 2019 рік та виконавську дисципліну розглядались на 

засіданні колегії Головного управління статистики у січні поточного року.  
За результатом аналізу інформації про роботу зі зверненнями громадян у І півріччі 2020 року встановлено, 

що протягом звітного періоду було зареєстровано 26 звернень. 
Безпосередньо від громадян поштою (електронною поштою) надійшло 24 звернення, від інших органів, 

установ, організацій – 1 звернення, від громадян на особистому прийомі у керівництва Головного управління 
статистики – 1 звернення. 

Повторних та колективних звернень до Головного управління статистики не надходило.  

Основні питання, порушені у зверненнях громадян:  
– дії, бездіяльність посадових осіб органів державної статистики, перегляд їх рішень – 2; 

– кадрові питання – 23; 
– надання статистичної інформації – 1.  

Всі звернення розглянуті у встановлені законодавством терміни. 

 


