Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію в
Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Чернігівської обласної державної адміністрації
станом на 01.10.2019 року
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Види запитуваної інформації

Найбільш
запитувані
документи
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1. Про реалізацію проекту «Я маю право».
2. Про членство у Громадській раді та діяльність у ній.
3. Про виконання розпорядження КМУ від 21.11.018
№ 900-р.
4. Про антикорупційну діяльність.
5. Про доручення голови ОДА.
6. Про кадрове забезпечення, структуру та штатний
розпис.
7. Про закупівлі та витрачені кошти.
8. Про об’єкти нерухомого майна.
9. Про підтримку ІГС.
10. Про проведення благодійних заходів по відновленню
справедливості та пам’яті жертв фашизму.
11. Про надання переліку громадських організацій осіб з
інвалідністю.
12. Про громадське обговорення Антикорупційної
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програми.
13. Про організацію доступу до публічної інформації в
Чернігівській ОДА.
14. Про сприяння розвитку громадянського суспільства.
15. Про оприлюднення інформації у формі відкритих
даних.
16. Про надання звітів про роботу Громадської ради при
ОДА.
17. Про проекти «Бритіш Американ Тобакко».
18. Про надання інформації з аграрних питань.
19. Про закордонні відрядження.
20. Про надання плану консультацій з громадськістю на
2019 рік.
21. Про соціальне замовлення.
22. Про фінансування проектів соціально-економічного
розвитку.
23. Про фінансування громадських організацій та їх
проектів.
24. Про фінансування 28-ї річниці незалежності
України.
25. Про заходи на виконання Закону України «Про
забезпечення функціонування української мови як
державної».
26. Про реалізацію заходів до 100-річчя подій
Української революції 1917-1921.
27. Про вартість Ходи гідності до 28-ї річниці
незалежності України.

