ЗВІТ
про роботу із запитами на публічну інформацію
за III квартал 2017 року
У період з 01 липня 2017 року по ЗО вересня 2017 року до районної
державної адміністрації надійшло 12 запитів на публічну інформацію, з них:
поштою - 1;
електронною поштою -1 1 ;
факсом - 0.
Надійшли запити за категоріями запитувачів:
підприємства та організації - 0;
громадські об’єднання - 2;
юридичні особи - 8;
фізичні особи - 2;
представники ЗМІ - 0.
Тематика запитів:
•
Про надання інформації стосовно обсягів коштів обласного бюджету,
виділених у 2015, 2016, 2017 роках, та запланованих до виділення у 2017 році
на проведення ремонтів будинків, які мають історичне, культурне та
архітектурне значення;
•
Чи обладнана Великоолександрівська районна державна адміністрація
пристроями для зчитування Ю-карток;
•
Щодо школи лідерства для жінок , та тендерних знань та стереотипів;
•
Щодо запобігання та протидії дискримінації в районі;
•
Щодо доступності державних і комунальних навчальних закладів та
закладів охорони здоров'я для маломобільних груп населення;
•
Щодо створення у Великоолександрівському районі центрів надання
допомоги постраждалим від гендерного насильства, у тому числі домашнього
насильства та торгівлі людьми;
•
Щодо трудової міграції;
•
Про заходи, які плануються до виконання у 2017 році або наступних
роках державною адміністрацією, структурними підрозділами безпосередньо
чи за участю органів місцевого самоврядування з метою надання соціальної
послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю шляхом
соціального замовлення;
•
Про надання інформації щодо підтримки, соціальної адаптації та
реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої
території України та районів проведення АТО;
•
Про графік руху автобусів, час відправлення з смт ВеликаОлександрівка
та з кінцевої точки прибуття;
•
Про надання інформації щодо хореографічних колективів, вокальних
колективів, циркових колективів та колективів театрального жанру усіх
напрямків;
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•
Щодо копії розпорядження про передачу у постійне користування
земельних ділянок Службі автомобільних доріг у Херсонській області.
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
Погоджено: Захаренко В.Г.
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