ЗВІТ
про надходження та опрацювання запитів
на одержання публічної інформації
в Національній академії державного управління
при Президентові України
у 2012 році
Національна академія державного управління при Президентові України
(далі – Національна академія) організовує свою діяльність на засадах
європейських стандартів відкритості та прозорості. Важливим напрямом такої
діяльності стало забезпечення Національною академією доступу до публічної
інформації відповідно до Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI
“Про доступ до публічної інформації”, що набрав чинності 10 травня 2011 року.
Національною академією як суб’єктом відносин у сфері доступу до
публічної інформації відповідно до Указу Президента України

“Про

першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в
допоміжних
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України”

вживалися

організаційні заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації з
метою забезпечення виконання Закону України “Про доступ до публічної
інформації”.
Зокрема, було внесено зміни до наказу Національної академії від 10 червня
2011 року №180 “Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної
інформації” з метою належної реалізації заходів щодо забезпечення доступу до
публічної інформації в Національній академії. Структурним підрозділом, який
організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації,
відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування,
консультування щодо оформлення запитів, надання відповідей на запити щодо
отримання публічної інформації, які надходять до Національної академії,
визначено відділ забезпечення зв’язків з громадськістю.
Наказом Національної академії від 29 травня 2012 року № 162 було
затверджено Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну
інформацію, розпорядником якої є Національна академія.

З метою систематизації та аналізу роботи із запитувачами інформації у
відділі забезпечення зв’язків з громадськістю запроваджено облік запитів на
інформацію.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня
2011 року № 740 “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або
друк документів, що надаються за запитом на інформацію” наказом
Національної академії від 26 березня 2012 року № 96 затверджено Порядок
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що
надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є
Національна академія, та визначено розмір фактичних витрат виготовлення
копій документів обсягом понад 10 сторінок.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада
2011 року № 1277 “Питання системи обліку публічної інформації”, Закону
України “Про доступ до публічної інформації” та з метою забезпечення доступу
громадськості до публічної інформації на офіційному веб-сайті Національної
академії у рубриці “Доступ до публічної інформації” постійно оприлюднюється
облік публічної інформації, розпорядником якої є Національна академія,
розміщуються звіти про надходження та опрацювання запитів на одержання
публічної інформації.
Протягом року відділом забезпечення зв’язків з громадськістю
проводилася методична робота, зокрема 8 лютого 2012 року в Національній
академії
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регіональними інститутами на тему “Забезпечення доступу до публічної
інформації в контексті впровадження європейських стандартів відкритості та
прозорості”, під час якого представники органів державної влади і науковці
мали можливість обговорити особливості реалізації норм Закону України “Про
доступ до публічної інформації”, обмінятись досвідом щодо організації
забезпечення доступу до публічної інформації в органах державної влади.
Працівник відділу в рамках Угоди про співробітництво між Національною
Академією та Програмою сприяння Парламенту ІІ в Україні взяв участь у
семінарі-тренінгу “Доступ до публічної інформації – нові можливості для

громад”, що був організований для тренерів з реалізації Закону України “Про
доступ до публічної інформації” – випускників Програми стипендій імені
Едмунда С.Маскі.
Протягом року в Національній академії та Дніпропетровському,
Львівському, Одеському, Харківському регіональних інститутах державного
управління Національної академії (далі – регіональні інститути) проводився
моніторинг роботи із запитами на одержання публічної інформації (далі –
запит).
Упродовж періоду з 1 січня по 31 грудня 2012 року в Національній
академії (м. Київ) зареєстровано 132 запити, 108 з яких надійшли в усній формі
по телефону, 19 – електронною поштою та 5 – поштою.
Розподіл запитів на публічну інформацію за формою
надходження у 2012 році
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Розподіл запитів на публічну інформацію за
категоріями запитувачів у 2012 році
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Найбільша кількість запитів (85%) надійшла від фізичних осіб із
м. Києва. Також у 2012 році до Національної академії надійшло 4 запити
від іноземних громадян та організацій із Республіки Молдова, Російської
Федерації, Азербайджанської Республіки та Сполучених Штатів Америки.
Запити, що надходили до Національної академії у 2012 році, були
спрямовані на отримання інформації про основні напрями діяльності
навчального закладу, зокрема освітньо-професійні програми підготовки
магістра за спеціальностями галузі знань “Державне управління”, підготовчі
курси для вступників, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації, вартість навчання в магістратурі, аспірантурі та докторантурі,
діяльність
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обслуговування та надання послуг відділом інформаційно-бібліотечного
забезпечення, наукові фахові видання, проживання у гуртожитках, участь
у науково-комунікативних заходах Національної академії тощо.
До регіональних інститутів за звітний період надійшло 90 запитів, зокрема
59 – до Львівського, 28 – до Харківського, 1 – до Одеського та 2 –
до Дніпропетровського.

Кількість запитів, що надійшли до Національної
академії та її регіональних інститутів у 2012 році
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На всі запити, що надійшли до Національної академії та її регіональних
інститутів, відповідь надано у строк, встановлений в частині 1 ст. 20 Закону
України “Про доступ до публічної інформації”.

