
ДАНІ 
про звернення громадян, що надійшли у IV кварталі 2018 року  

 
 

Результати розгляду звернень: 
Кількість усіх 

звернень 

Кількість звер-
нень, що надійш-

ли поштою 
(п. 1.1.) 

Кількість 
звернень на осо-
бистому прийомі 

(п. 1.2) 

вирішено пози-
тивно 
(п. 9.1) 

відмовлено в 
задоволенні 

(п. 9.2) 

Дано 
 роз'яснення 

(п. 9.3) 

інше 
(п. 9.4-9.6) 

Найменування територіа-
льного органу міністерст-
ва, центрального органу 
виконавчої влади, або 

структурного підрозділу 
облдержадміністрації 

IV квартал 
2018 

IV квартал 
2018 

IV квартал 
2018 

IV квартал 
2018 

IV квартал 
2018 

IV квартал 
2018 

IV квартал 
2018 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Державний архів Івано- 
Франківської області 

829 556 273 669 71 70 19 

 
 
 

Кількість звернень з них: 

повторних 
(п. 2.2) 

колективних 
(п. 5.2) 

від учасників та ін-
валідів війни, учас-
ників бойових дій 

(п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5) 

від інвалідів І, 
ІІ, ІІІ групи 

(п. 7.7, 7.8, 7.9) 

від ветеранів 
праці 

(п. 7.6) 

від дітей війни 
(п. 7.2) 

від членів багатодіт-
них сімей, одиноких 

матерів, матерів-
героїнь 

(п. 7.11, 7.12, 7.13) 

від учасників ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС 
та осіб, що потерпіли від 

Чорнобильської 
катастрофи 

(п. 7.14, 7.15) 
ІV квартал 

2018 
ІV квартал 

2018 
ІV квартал 

2018 
ІV квартал 

2018 
ІV квартал 

2018 
ІV квартал 

2018 
ІV квартал 

2018 
IV квартал 

2018 

        

5 — 2 3 2 5 4 — 

 
 
 
 
 
 



 2 

 

у тому числі питання: 
Кількість 

питань, по-
рушених у 
зверненнях 
громадян 

аграрної по-
літики і зе-

мельних 
відносин 

транспорту 
і зв’язку 

фінансової, 
податкової, 
митної по-

літики 

соціального 
захисту 

праці і заро-
бітної плати 

охорони 
здоров’я 

комуналь-
ного гос-
подарства 

житлової 
політики 

екології та 
природних 

ресурсів 

забезпечення 
дотримання 

законності та 
охорони 

правопорядку 
IV квартал 

2018 
IV квартал 

2018 
IV квартал 

2018 
IV квартал 

2018 
IV квартал 

2018 
IV квартал 

2018 
IV квартал 

2018 
IV квартал 

2018 
IV квартал 

2018 
IV квартал 

2018 
IV квартал 

2018 

           

6 63 — — — 369 2 — 30 — — 

 
 

у тому числі питання: 

cім’ї, дітей, моло-
ді, гендерної рів-
ності, фізичної 

культури і спорту 

освіти, науково-
технічної, іннова-

ційної діяльності та 
інтелектуальної 

власності 

діяльності 
об’єднань грома-

дян, релігії та між-
конфесійних відно-

син 

діяльності 
центральних ор-
ганів виконавчої 

влади 

діяльності місце-
вих органів ви-
конавчої влади 

діяльності орга-
нів місцевого 

самоврядування 

державного 
будівництва, 

адміністративно-
територіального 

устрою 

інші 

ІV квартал 
2018 

IV квартал 
2018 

IV квартал 
2018 

IV квартал 
2018 

IV квартал 
2018 

IV квартал 
2018 

IV квартал 
2018 

IV квартал 
2018 

        
— – 4 — — — 8 353 

 
 
 
 

В. о. директора архіву Л. ХАРУК 


