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Шановний пане Богатир!

На Ваш інформаційний запит, що надійшов 02.10.2021 на електронну 

адресу Апарату Ради національної безпеки і оборони України з 

використанням сервісів сайту «Доступ до правди», повідомляємо.

У період з 25 грудня 2014 року і донині видано 180 указів 

Президента України про введення в дію рішень Ради національної безпеки 

і оборони України.

Правовою основою для здійснення Апаратом РНБО України 

контролю за станом виконання рішень РНБО України є Закон України 

«Про Раду національної безпеки і оборони України», укази Президента 

України від 19.02.2002 №  1 5 5 , від 14.10.2005 № 1446, від 09.07.2007 № 615.

Апарат РНБО України, здійснюючи контроль за виконанням рішень 

РНБО України, введених у дію указами Президента України:

готує плани контролю за виконанням рішень РНБО України; 

отримує від органів виконавчої влади інформацію, звіти, доповіді, 

відомості про стан виконання завдань, визначених рішеннями РНБО 

України, введеними в дію указами П резидента України, актами і 

дорученнями П резидента України, контроль за виконанням яких 

покладено на Секретаря Ради;

готує листи-нагадування органам виконавчої влади щодо строків 

виконання завдань;

звертається із запитами щодо надання інформації, відомостей, 

документів стосовно стану виконання завдань;

аналізує отриману від органів виконавчої влади інформацію, звіти, 

доповіді, відомості на предмет повноти і своєчасності виконання завдань 

та за результатами готує відповідні висновки;

готує доповідні записки Секретареві РНБО України та вживає 

відповідно до своїх повноважень інших заходів з метою забезпечення 

виконання завдань;
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інформує органи виконавчої влади щодо результатів розгляду їх 

пропозицій про зняття з контролю виконаних у повному обсязі завдань.

Щ одо інших питань Вашого запиту повідомляємо, що «аналітичні 

документи з питань виконавської дисципліни та контролю за виконанням 

Указів П резидента України, якими введено в дію рішення Ради 

національної безпеки і оборони України в період з 25 грудня 2014 року по 

дату надання відповіді на цей запит», в Апараті РНБО України відсутні.

З повагою 

керівник служби

забезпечення досіупу до публічної 
інформації та зв’язків із ЗМІ В. Шведова


