ЗВІТ
про надходження та опрацювання запитів
на одержання публічної інформації
в Національній академії державного управління
при Президентові України
у 2013 році
Одним із важливих напрямів діяльності Національної академії
державного управління при Президентові України (далі – Національна
академія) є забезпечення доступу до публічної інформації.
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 органах, створених Президентом України” упродовж 2013 року
проводилася робота щодо забезпечення виконання Закону України від 13 січня
2011 року № 2939-VI “Про доступ до публічної інформації”.
Відділом забезпечення зв’язків з громадськістю (далі – Відділ)
здійснювалися реєстрація, систематизація та облік запитів на публічну
інформацію, що надійшли до Національної академії як розпорядника
інформації, у порядку, визначеному Законом України “Про доступ до публічної
інформації”.
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 Відділом упорядковано та структуровано рубрику “Доступ до
публічної інформації”. Так, у підрубриці “Звіти” вищезазначеної рубрики
щомісяця розміщувалися звіти про надходження та опрацювання запитів на
одержання публічної інформації; у підрубриці “Облік публічної інформації” –
щотижнево оприлюднювався облік публічної інформації, розпорядником якої є
Національна академія.
Також Відділом упродовж 2013 року здійснювався обмін інформацією
між Національною академією та Дніпропетровським, Львівським, Одеським,
Харківським регіональними інститутами державного управління Національної
академії (далі – регіональні інститути) з метою систематизації, узагальнення та
аналізу опрацювання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є
Національна академія та регіональні інститути.

За період з 1 січня по 31 грудня 2013 року в Національній академії
(м. Київ) зареєстровано 170 запитів, що на 38 більше у порівнянні
з 2012 роком.
Діаграма 1
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Із загальної кількості запитів, зареєстрованих Відділом у 2013 році, 141
надійшов по телефону, 19 – електронною поштою, 5 – поштою та 2 – іншою
формою (оформлені безпосередньо у Відділі).
Діаграма 2

Розподіл запитів на публічну інформацію за формою
надходження у 2013 році
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Динаміку запитів на публічну інформацію, що надійшли до Національної
академії за 2012-2013 роки, за формами наведено у діаграмі 3.

Діаграма 3
Динаміка запитів на публічну інформацію, що надійшли до
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Запитувачами інформації, розпорядником якої є Національна академія,
були фізичні особи – 148, юридичні особи – 20, об’єднання громадян – 2.
Діаграма 4
Розподіл запитів на публічну інформацію за категоріями
запитувачів у 2013 році

160
140
120
100
80

148

60
40
20

20

2

0

Фізичні особи

Юридичні особи

Об'єднання громадян

Найбільша кількість запитів (56%) надійшла від фізичних осіб із м. Києва.
Також у 2013 році до Національної академії надійшло 6 запитів від іноземних
громадян із країн Африки, Республіки Казахстан та Турецької Республіки.

Запити, що надходили до Національної академії у 2013 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, діяльність Інститутів Національної академії, освітні послуги для
іноземців, правила організації 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 73 запити, зокрема
1 – до Дніпропетровського, 34 – Львівського, 5 – Одеського та
33 – Харківського.
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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”.

