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СТРОКИ 
виконання основних документів
  
1.  Для вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян:
- íå á³ëüøå îäíîãî ì³ñÿöÿ òàê³, ùî ïîòðåáóþòü äîäàòêîâîãî âèâ÷åííÿ ³ ïåðåâ³ðîê;
- â ³íøèõ âèïàäêàõ - íåâ³äêëàäíî, íå ï³çí³øå 15 äí³â â³ä äíÿ ¿õ îòðèìàííÿ óñòàíîâîþ, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïî ñóò³;
- ó âèïàäêàõ, êîëè äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàíü çà çâåðíåííÿì àáî çà ñêàðãîþ íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ñïåö³àëüíó ïåðåâ³ðêó, âèòðåáóâàòè äîäàòêîâ³ ìàòåð³àëè àáî âæèòè ³íøèõ çàõîä³â, òåðì³íè âèð³øåííÿ ìîæóòü áóòè â ïîðÿäêó âèíÿòêó ïðîäîâæåí³ êåð³âíèêîì àáî çàñòóïíèêîì êåð³âíèêà ÊÓ ÏÄ, ïðî ùî ïîâ³äîìëÿºòüñÿ îñîá³, ÿêà ïîäàëà çâåðíåííÿ. Ïðè öüîìó çàãàëüíèé òåðì³í âèð³øåííÿ ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó çâåðíåíí³ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 45 äí³â;
- ó ðàç³, ÿêùî ïèòàííÿ, ïîðóøåí³ ó çâåðíåíí³ ãðîìàäÿíèíà, íå âõîäÿòü äî ïîâíîâàæåíü óñòàíîâè, âîíî â òåðì³í íå á³ëüøå 5 äí³â ïåðåñèëàºòüñÿ â³äïîâ³äíîìó îðãàíó ÷è ïîñàäîâ³é îñîá³, ïðî ùî ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ãðîìàäÿíèíó, ÿêèé ïîäàâ çâåðíåííÿ;
- ó ðàç³, ÿêùî çâåðíåííÿ íå ì³ñòèòü äàíèõ, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðèéíÿòòÿ îá´ðóíòîâàíîãî ð³øåííÿ îðãàíîì ÷è ïîñàäîâîþ îñîáîþ, âîíî â òåðì³í íå á³ëüøå 5 äí³â ïîâåðòàºòüñÿ ãðîìàäÿíèíó ç â³äïîâ³äíèìè ðîç'ÿñíåííÿìè;
- íà îá´ðóíòîâàíó ïèñüìîâó âèìîãó ãðîìàäÿíèíà òåðì³í ðîçãëÿäó ìîæå áóòè ñêîðî÷åíî â³ä âñòàíîâëåíîãî Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí»;
- çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, ÿê³ ìàþòü âñòàíîâëåí³ çàêîíîäàâñòâîì ï³ëüãè, ðîçãëÿäàþòüñÿ ó ïåðøî÷åðãîâîìó ïîðÿäêó;
- çâåðíåííÿ, ùî ïîòðåáóº ³íôîðìàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ çàõèñòó æèòòÿ ÷è ñâîáîäè îñîáè, ïðî ñòàí äîâê³ëëÿ, ÿê³ñòü õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â ³ ïðåäìåò³â ïîáóòó, àâàð³¿, êàòàñòðîôè, íåáåçïå÷í³ ïðèðîäí³ ÿâèùà òà ³íø³ íàäçâè÷àéí³ ïîä³¿, ùî ñòàëèñÿ àáî ìîæóòü ñòàòèñü ³ çàãðîæóþòü áåçïåö³ ãðîìàäÿí, â³äïîâ³äü ïîâèííà áóòè íàäàíà íå ï³çí³øå í³æ ïðîòÿãîì 24 ãîäèí ç äíÿ íàäõîäæåííÿ òàêîãî çàïèòó.
2.  Запит на публічну інформацію від фізичної, юридичної особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень, та надання відповіді на запит на інформацію – не більше п’яти робочих днів від дня надходження запиту.
3. Відстрочення в наданні відповіді на звернення або задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, коли запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені строки у разі настання обставин непереборної сили. 
Рішення про відстрочення доводиться до відома особи (за зверненням, запитувача інформації) у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
4.  Листи-доручення і листи-запити установ вищого рівня — до зазначеного в них строку.
5.  Телеграми, в яких порушуються питання, що потребують термінового вирішення, — до двох днів, решта — протягом 10 днів.
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