Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію в
Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Чернігівської обласної державної адміністрації
станом на 01.12.2017 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

18

Факсом

Найбільш
запитувані
документи

Телефоном

Види запитуваної інформації

Поштою

Від об’єднання громадян без статусу юридичної
особи

Кількість запитів на інформацію, що надійшли

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

Назва органу
виконавчої влади

1
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16

17

Департамент
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
Чернігівської
обласної
державної

39

4

-

-

-

-

35

25

5

-

9

34

-

5

-

1. Декомунізація
2. Щодо надання довідок про заробітну плату.
3. Щодо незаконної вирубки лісів.
4. Оприлюднення відкритих даних.
5. Щодо особи, відповідальної за протидію корупції.
6. Щодо особи в ОДА, відповідальної за співпрацю зі ЗМІ.
7. Автотранспортних засобів ОДА
8. Реалізації громадянами права на мирні зібрання.
9. Допомоги мешканцям обваленого гуртожитку у
м. Чернігові

адміністрації

10. Щодо Громадської ради при ОДА
11. Заробітної плати голови ОДА
12. Щодо вразливих верств населення
13. Щодо участі в тендерах певних юридичних та
фізичних осіб.
14. Щодо комунальних закладів ОДА
15.Щодо розміщеної соціальної реклами.\
16. Медійної картки Чернігівської області.
17.Щодо сприяння розвитку громадянського суспільства.
18.Щодо діяльності голови ОДА.
19. Щодо проведених заходів політичними партіями в
області.
20. Щодо співпраці з громадськістю.
21. Щодо виконання доручення КМУ.
22. Щодо розпорядників інформації.
23. Щодо витрачених бюджетних коштів на ремонт
приміщень та заробітну плату працівників.
24.Щодо надання сканкопії техпаспорту автомобілів.
25. Щодо заключення договорів з профспілками.
26. Щодо роботи із запобігання корупції.
27. Щодо програм підтримки громадських організацій.
28. Щодо звернення мешканців с. Сираї про встановлення
вуличного освітлення.

