ЗВІТ
про надходження та опрацювання запитів
на одержання публічної інформації
в Національній академії державного управління
при Президентові України
у січні 2014 року
На виконання Указу Президента України від 5 травня 2011 року
№ 548/2011 “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу
до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом
України” в Національній академії державного управління при Президентові
України (далі – Національна академія) та Дніпропетровському, Львівському,
Одеському, Харківському регіональних інститутах державного управління
Національної академії (далі – регіональні інститути) проводиться моніторинг
роботи із запитами на одержання публічної інформації (далі – запит).
Упродовж періоду з 1 по 31 січня 2014 року в Національній академії
зареєстровано 18 запитів, 17 із яких надійшли по телефону, один – поштою.
Розподіл запитів на публічну інформацію
за формою надходження у січні 2014 року
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Найбільша кількість запитів (55%) надійшла із м. Києва.
Розподіл запитів на публічну інформацію,
що надійшли до Національної академії у січні 2014 року,
за регіонами України
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Запити стосувалися питань, що належать до компетенції управління
з навчальної роботи (5%), управління підготовки наукових та науковопедагогічних кадрів (17%), управління планування фінансів, бухгалтерського
обліку і звітності (17%), управління з видавничої діяльності (22%), відділу
прийому слухачів та розподілу випускників (34%), відділу стратегічного
планування та інформаційно-аналітичного забезпечення (5%).
Структурні підрозділи Національної академії, до компетенції
яких належить запитувана інформація у січні 2014 року
5%

5%

17%

34%

17%
22%
Управління з навчальної роботи
Управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів
Управління планування фінансів, бухгалтерського обліку і звітності
Управління з видавничої діяльності
Відділ прийому слухачів та розподілу випускників
Відділ стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення

За звітний період надійшло два запити до Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії.
На всі запити, що надійшли до Національної академії та Харківського
регіонального інституту Національної академії, відповідь надано у строк,
установлений в частині 1 ст. 20 Закону України “Про доступ до публічної
інформації”.

