Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію в
Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Чернігівської обласної державної адміністрації
станом на 01.09.2020 року

Надійшло, як до розпорядника інформації від
ОВВ (в т.ч. резол. голови ОДА)
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Від об’ єднання громадян без статусу
юридичної особи

Особистий прийом

31

Електронною поштою

Департамент
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
Чернігівської
обласної
державної
адміністрації

Факсом

2

Телефоном

1

Результати розгляду
запитів на інформацію

Поштою

Кількість запитів на інформацію, що надійшли

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

Назва органу
виконавчої влади

Види запитуваної інформації

17
1. Надання копій завдань і ключових показників
результативності, ефективності та якості службової
діяльності працівників сектору/відділу протидії
корупції.
2. Надання копій звітів виконання обласних програм за
2015-2020 роки.
3. Про регламентацію відповідальності за невиконання
усних доручень керівництва.
4. Про надання копій посадових інструкцій всіх
державних службовців.
5. Про механізми чи процедури громадськості для

Найбільш
запитувані
документи

18

представлення своїх інтересів чи для впливу на
реалізацію повноважень КМУ.
6. Про придбання інтерактивного та комп’ютерного
обладнання за кошти обласного бюджету у 2020 році.
7. Про надання посилань з офіційного вебсайту ОДА на
механізми впливу громадськості.
8. Про кошти, виділені на виготовлення та розміщення
інформації на білбордах.
9. Про розмір заробітної плати (премій, надбавок)
працівників Департаменту.
10. Про перебування на балансі та можливість
придбання вантажної техніки (в тому числі вантажних
автомобілів).
11. Про тести для виявлення коронавірусної інфекції.
12. Про кошти, виділені для сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні.
13. Про чисельність працівників Департаменту.
14. Про релігійний обряд.
15. Про використання коштів у рамках програм.
16. Про цільові програми.
17. Про осіб, які відповідальні за запобігання та
виявлення корупції.
18. Про інформаційну кампанію щодо дотримання
карантину особами похилого віку.
19. Про громадські ради.
20. Про витрачені бюджетні кошти на засоби боротьби з
коронавірусом.
21. Про соціальну рекламу.
22. Про заходи до 100-річчя подій Української
революції.
23. Про кабельні телеканали області.
24. Про заходи щодо консолідації та розвитку
української нації.
25. Про призначення та звільнення працівників під час
карантинних заходів.
26. Про ненадання повної відповіді на запит на публічну
інформацію.

27. Про благодійну допомогу.
28. Про надання пропозицій до випуску книги «Успішна
жінка».
29. Про соціальні послуги, надані за механізмом
соціального замовлення.
30. Про об’єкти програми «Велике будівництво» в
області

Головний спеціаліст – юрисконсульт
відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями
управління з питань внутрішньої політики
та зв’язків з громадськістю Департаменту

Катерина КРИВЕНКО

