ЗВІТ
про роботу із запитами на публічну інформацію
за IV квартал 2017 року
У період з 01 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року до районної
державної адміністрації надійшло 17 запитів на публічну інформацію, з них:
Особисто - 3;
електронною поштою - 7;
АСКОД-7.
Надійшли запити за категоріями запитувачів:
юридичні особи - 9;
фізичні особи - 6;
представники ЗМІ - 2.
За суб’єктом запитуваної інформації:
Правова інформація - 3;
Статистична інформація - 9;
Соціологічна інформація - 1;
Довідково-енциклопедична - 2;
Про товар - 2.
Тематика запитів:
•
Щодо надання копії розпорядження голови районної державної
адміністрації за від 18 квітня 2017 року №145 та копії звітів щодо його
виконання;
•
Про видавництво книг у Великоолександрівському районі за останні три
роки;
•
Про кількості медичних працівників що працюють у медичних закладах
району;
•
2 запити щодо комунальної інфраструктури району;
•
Щодо надання копії рішення про внесення змін в керівні органи
громадської організації «Спілка воїнів - учасників АТО»;
•
Щодо наявності земельних ділянок для будівництва об’єктів
відновлювальної енергетики;
•
Про програми підтримки ОСББ що діють в районі;
•
Про надання інформації щодо фактів руйнування пам’ятників героям
Небесної сотні у Великоолександрівському районі;
•
Про кількість таборів відпочинку для дітей у районі та кількість дітей що
відпочивали і оздоровлювались, а також проведення перевірок на дотримання
протипожежної безпеки станом за 2016 - 2017 рік ;
•
Про надання копії документів на заборону господарської діяльності
ГО»Спілка воїнів - учасників АТО», та копії розпоряджень і технічної
документації з взяття на баланс зелених насаджень;
•
Щодо обсягу виділених коштів на фінансування архівних установ у 2017 -

2

2018 роках;
•
Про розмір витрачених бюджетних коштів на ремонт службових
приміщень в органах державної влади, та розмір заробітних плат виплачених
всім працівникам органів влади помісячно з 2012року по 2017рік;
•
Про надання інформації по «Комплексній державній програмі щодо
підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України які тимчасово
переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення
АТО, на період до 2017 року»;
•
Щодо існуючих установ/закладів, котрі являються та можуть являтися
розпорядниками інформації запитуваної громадянами;
•
Про кількість дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів у районі
вихованців, учнів в них. Видатки передбачені у бюджеті на харчування дітей, та
вартість харчування у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах
району;
•
Щодо наявності вільних земельних ділянок під забудову, для учасників
бойових дій.
Запити із вищезазначених питань розглянуто керівництвом та виконано
відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації.
Забезпечено інформування запитувачів у терміни, встановлені Законом України
«Про доступ до публічно інформації».
Головний спеціаліст
з доступу до публічної інформації
відділу діловодства, контролю та
роботи із зверненнями громадян
апарату районної державної адміністрації
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