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про звернення громадян, що надійшли у I кварталі 2019 року  

 
Результати розгляду звернень: 

Кількість усіх 
звернень 

Кількість звер-
нень, що надій-

шли поштою 
(п. 1.1.) 

Кількість 
звернень на осо-
бистому прийомі 

(п. 1.2) 

вирішено по-
зитивно 
(п. 9.1) 

відмовлено в 
задоволенні 

(п. 9.2) 

Дано 
роз'яснення 

(п. 9.3) 

інше 
(п. 9.4-9.6) 

Найменування територіаль-
ного органу міністерства, 

центрального органу  вико-
навчої влади, або структур-
ного підрозділу облдерж-

адміністрації 
I квартал 

2019 
I квартал 

2019 
I квартал 

2019 
I квартал 

2019 
I квартал 

2019 
I квартал 

2019 
I квартал 

2019 
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Державний архів Івано- 
Франківської області 

866 516 350 694 68 61 43 

 
 
 

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 вій-
ни (п. 7.2) 

від членів багато-
дітних сімей, оди-
ноких матерів, ма-

терів-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) 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 
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у тому числі питання: 
Кількість пи-
тань, пору-

шених у зве-
рненнях гро-

мадян 

аграрної по-
літики і зе-

мельних від-
носин 

транспорту 
і зв’язку 

фінансової, 
податкової, 
митної полі-

тики 

соціального 
захисту 

праці і заро-
бітної плати 

охорони 
здоров’я 

комуналь-
ного госпо-

дарства 

житлової 
політики 

екології та 
природних 

ресурсів 

забезпечення 
дотримання 

законності та 
охорони пра-

вопорядку 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 
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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 
міжконфесійних 

відносин 

діяльності 
центральних  
органів вико-
навчої влади 

діяльності мі-
сцевих орга-
нів виконав-

чої влади 

діяльності ор-
ганів місцевого 
самоврядування 

державного 
будівництва, 

адміністративно-
територіального 

устрою 

інші 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 

I квартал 
2019 
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