
Розглянуто 
на засіданні постійної комісії обласної ради 

з питань регламенту, депутатської діяльності
та інформаційної сфери 

21 травня 2012 року

ЗВІТ
про роботу із запитами на публічну інформацію, 

що надходять на адресу Полтавської обласної ради,
станом на 15 травня 2012 року

На  виконання  Закону  України  “Про  доступ  до  публічної
інформації” у виконавчому апараті обласної ради запроваджено си-
стему здійснення та забезпечення права кожного запитувача на до-
ступ до публічної інформації, що була отримана або створена у про-
цесі  реалізації  обласної  радою  її  повноважень,  передбачених
законодавством  України,  та  знаходиться  у  володінні  апарату
обласної ради.

Розпорядженням голови обласної ради від 23 травня 2011 р.
№89 “Про забезпечення виконання Закону України “Про доступ до
публічної інформації” затверджено Інструкцію з отримання, реєстра-
ції, розгляду інформаційного запиту, підготовки та надання відповіді
на  нього,  контролю  за  дотриманням  термінів  його  виконання  в
Полтавській  обласній  раді.  Розпорядженням голови обласної  ради
від  10.06.2011  р.  №102  затверджено  Перелік  відомостей,  що
становлять службову інформацію, та Перелік публічної інформації.
Розпорядженням голови обласної  ради від  01.02.2012 р.  №25 ре-
гламентовано розмір плати за копіювання або друк документів, що
надаються за запитом на інформацію в Полтавській обласній раді.
Дані розпорядження розміщені у рубриці «Публічна інформація» на
офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради.

На виконання Закону, рішенням п’ятої сесії обласної ради від
15  червня  2011  року  внесено  відповідні  зміни  до  Регламенту
обласної ради шостого скликання. 

Статтю 6 доповнено частиною першою: "Доступ до публічної
інформації забезпечується відповідно до Закону України "Про доступ
до публічної інформації" та регламентується Розпорядженням голо-
ви обласної ради".

Статтю 24 доповнено частиною п’ятою: "Проекти нормативно -
правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розробле-
ні відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як
за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття".



Протягом дії Закону України “Про доступ до публічної інформа-
ції” з 9 травня 2011 року по 15 травня 2012 року до обласної ради
надійшло 29 інформаційних запитів (за 8 місяців 2011 року – 17 запи-
тів, за 5 місяців п.р. – 12 запитів). 

На частку фізичних осіб припадає 16 запитів (55% від загальної
кількості). 

Від засобів масової інформації надійшло 9 інформаційних запи-
тів (31% від загальної кількості).

Юридичні особи та громадські організації подали 4 запити (14%
від загальної кількості).

12 запитів або 41% надійшли з поза меж Полтавщини.
На  всі  запити  та  звернення  було  своєчасно  надано належні

відповіді.

Полтавська  обласна  рада  працює  відповідно  до  чинного
законодавства  відкрито  й  прозоро.  На  веб-сайті  обласної  ради  у
рубриці «Матеріали до чергової сесії» оперативно оприлюднюються
проекти рішень. З рішеннями сесій нинішнього, шостого, скликання
та попереднього - п’ятого скликання, можна ознайомитися у відповід-
ній  рубриці  сайту.  На  сесії  запрошуються  керівники  регіональних
об’єднань  громадян,  представники  акредитованих  засобів  масової
інформації.

Зважаючи на те, що обласна рада є представницьким органом
місцевого самоврядування, веб-сайт обласної ради доповнено нови-
ми рубриками, які містять інформацію про події, що відбуваються у
районах та містах області.

Стрічка новин дає оперативну інформацію про щоденну роботу
очільників  обласної  ради.  Позиція  депутата  обласної  ради по всіх
актуальних питаннях життєдіяльності територіальних громад Полта-
вського регіону висвітлюється у рубриці «Точка зору депутата».

Керуючий справами
виконавчого апарату 
обласної   ради                     (підписано)                    О.І.Литвиненко


