
ЗВІТ
про роботу із запитами на публічну інформацію,

що надійшли на адресу Полтавської обласної ради
у 2014 році

      На виконання Закону України “Про доступ до публічної  інформації”  у
виконавчому апараті обласної ради діє система здійснення та забезпечення
права  кожного  запитувача  на  доступ  до  публічної  інформації,  що  була
отримана або створена у процесі реалізації обласної радою її повноважень,
передбачених  законодавством  України  та  знаходиться  у  володінні  апарату
обласної ради.

Протягом  звітного  періоду  з  01  січня  2014  року  по  31  грудня  2014  року
виконавчим апаратом обласної  ради опрацьовано 67 отриманих запитів на
публічну інформацію. У 2013 році за аналогічний період було опрацьовано 25
отриманих запитів на публічну інформацію.
     На частку  фізичних осіб серед загального масиву запитів  на публічну
інформацію припадає 19 запитів (28,4%).
     Юридичні особи та громадські організації подали 43 запити (64,2%).

 Від журналістів отримано 5 запитів (7,5%).

  З них:
 задоволено – 39
 надіслано належним розпорядникам інформації – 27
 продовжено термін – 1

 Запитувачів цікавила  наступна інформація:
-  стосовно керівників обласної ради: контактні дані, відомості про освіту,
партійність;
-  відомості  щодо  заробітної  плати,  окладів,  надбавок,  премій  голови
обласної ради та його заступників;
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-  обов’язки  голови  обласної  ради  та  його  заступників,  плани  робіт
керівництва;
-  декларації  про  майно,  доходи,  витрати  і  зобов’язання  фінансового
характеру голови обласної ради, заступників, депутатів обласної ради ;
- кошторис апарату обласної ради за 2013 рік;
- про погодження обласною радою отримання підприємствами спеціальних
дозволів  на  користування  надрами  на  території  Полтавської  області  за
2011-2013 роки;
-щотижневі звіти про напрямки та обсяги використання бюджетних коштів; 
- програми, що фінансуються з обласного бюджету;
- звіт про депутатську діяльність  у 2013 році окремих осіб;
- про офіційний веб-сайт обласної ради;
- витрати на службовий автомобіль голови обласної ради;
- інформація стосовно видобування в області сланцевого газу;
- надання копій рішень сесій обласної ради;
- про працівників пенсійного віку обласної ради;
- надання копій договорів, укладених  обласною радою з підприємствами,
що видобувають нафту та газ на території області;
-  стосовно  відомостей  про  заробітну  плату  керівників  та  заступників
ПОКВПТП «Полтаватеплоенерго», КП ПОР «Полтававодоканал»;
- електронні адреси міських рад Полтавської області;
- стосовно річного плану державних закупівель обласної ради на 2014 рік;
- щодо перенесення проведення Національного Сорочинського ярмарку;
- про діяльність ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго»;
-  про  отримання  і  розподіл  субвенції  на  покриття  різниці  в  тарифах
підприємств теплокомуненергетики в області;
-  стосовно питань про надання допомоги особам із  статусом внутрішньо
переміщених осіб;
- інформація про депутатів обласної ради шостого скликання;
-  стосовно  надання  коштів  з  обласного  бюджету  на  ремонт  ставка  в
с. Семенівка Великобагачанського району та інше.

     Усього за трирічний період дії Закону України “Про доступ до публічної
інформації” з 9 травня 2011 року по 31 грудня 2014 року до обласної ради
надійшло 138  інформаційних запитів.

  На всі запити було своєчасно відреаговано та надано належні відповідно
до законодавства  відповіді.


