Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію в
Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Чернігівської обласної державної адміністрації
станом на 01.10.2018 року
Результати розгляду
запитів на інформацію

Електронною поштою

Особистий прийом

Надійшло, як до розпорядника інформації від
ОВВ (в т.ч. резол. голови ОДА)

Від громадян

Від юридичних осіб

Від представників ЗМІ

Задоволено

Надіслано належним розпорядникам інформації

Відмовлено

Опрацьовується

33

Факсом

Департамент
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
Чернігівської
обласної
державної
адміністрації

Телефоном

2

Поштою

1

Від об’єднання громадян без статусу юридичної
особи

Кількість запитів на інформацію, що надійшли

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

Назва органу
виконавчої влади
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1

Види запитуваної інформації
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1. Преміювання працівників.
2. Децентралізації.
3. Діяльності голови ОДА.
4. Щодо медичної реформи.
5. Щодо комп’ютерного забезпечення та виходу в
Інтернет.
6. Щодо надання інформації чи були проведені заходи
"Жінка, мир, безпека".
7. Щодо ремонту тераси палацу Розумовського у
м. Батурин.
8. Щодо урочища «Цегельний завод»
9. Щодо працевлаштування переселенців
10. Щодо проведення капітального ремонту та
будівництва у 2018 році
11. Щодо оплати праці працівників з кібербезпеки.
12. Щодо участі членів Громадської ради у кадровій та

Найбільш
запитувані
документи
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антикорупційній діяльності.
13. Щодо участі Посольства Угорщини у заходах з
увічнення пам’яті загиблих в м. Корюківка.
14. Щодо надання завірених світлин меморіалу в
м. Корюківка.
15. Щодо створення та ведення реєстрів.
16. Щодо надання інформації про громадські ради.
17.Щодо термінів вимкнення аналогового телебачення.
18. Фінансування ОГС.
19.Демонтаж пам’ятників і пам’ятних знаків.
20. Щодо освітніх програм і проектів розвитку
громадянського суспільства.
21. Щодо конкурсу проектів ІГС.
22. Щодо антикорупційних заходів.
23. Щодо мирних зібрань.
24. Декомунізація.
25. Щодо надання інформації про перелік об’єктів
оренди.
26. Про пасажирські перевезення.
27. Про стратегічні комунікації

