
«Про питання забезпечення органами виконавчої влади
доступу до публічної інформації». Інформація за І півріччя
2021 року

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України « Про інформацію», Указу
Президента України від 20.08.2019 року № 606/2019 « Про забезпечення доступу до публічної інформації в
допоміжних органах, створених Президентом України» у відділі  документообігу,контролю та організаційної роботи
апарату Березівської районної державної адміністрації на постійному контролі перебувають звернення громадян у
частині доступу до публічної інформації. Для забезпечення прозорості та відкритості в роботі Березівської
райдержадміністрації та реалізації прав громадян на доступ до публічної інформації на сторінках веб - сайту
райдержадміністрації розміщуються розпорядження голови райдержадміністрації, які стосуються населення
району.

     Розпорядження голови райдержадміністрації, прийняті на виконання вимог Закону України «Про доступ до
публічної інформації».

-        Розпорядження голови райдержадміністрації від 18.08.2011 № 43/А-2011 «Про питання виконання Закону
України «Про доступ до публічної інформації» в Березівській районній державній адміністрації;

-        Розпорядження голови райдержадміністрації від 23.01.2017р. № 18/А-2017 «Про затвердження Інструкції про
порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації,
що містять службову інформацію в Березівській районній державній адміністрації».

      Протягом 1 півріччя 2021  року до Березівської районної державної адміністрації надійшло 22 запита на
публічну інформацію.                              Запити стосувалися надання інформації :

-        щодо надання контактів новостворених територіальних громад Березівського району;

-        щодо переліку господарств , розташованих на території Березівського району;

-        щодо перейменування вулиць та провулків, демонтажу пам’ятних знаків на території району ;.

-        стосовно загальної кількості громадян,які потребують поліпшення житлових умов , перебувають на
квартирному обліку ( черзі) станом на 31 січня 2021 року;

-        стосовно інформації про наданн соціального та тимчасового житла внутрішньо переміщенихм особам на
території району;

-        стосовно загальної кількості багатоквартирних будинків, розташованих   на території Березівського району;

-        щодо діяльності громадської ради на території Березівського району;-

-        стосовно надання інформації щодо діяльності центрів реінтеграції для бездомних осіб ;

-        щодо створення консультаційно –дорадчих органів при райдержадміністрації.;

-        стосовно інформації про наявність земель державної та /або комунальної власності,які ще не надані
укористування та можуть бути використані та передані безоплатно у приватну власність;

-        стосовно здійснення закупівель товарів та /або послуг;

-        щодо видатків місцевого бюджету за окремими напрямками ( соціальний захист, освіта, охорона здоров’я,
духовний та фізичний розвиток);

-        стосовно надання інформації про місце перебування зберігачів ;

-        стосовно наявності вантажної автомобільної техніки у комунальних підприємствах , сільських радах району;

-        щодо наявності меморіальних та війскових кладовищ на території Березівського району;



-        щодо надання довідки про чисельність наявного населення станом на 01 січня 2021 року;

-        щодо надання копій діючих розпоряджень про створення та склад спостережних комісій;

-        щодо кількості здійснених у 2019 -2021 роках погоджень передачі у постійне користування земельних ділянок
на території району;

-        стосовно реальної штатної чисельності (станом на 01.06.21 року) та видатків на оплату праці,передбачених у
2021 році;

-        щодо інформації про усі земельні ділянки комунальної та/або державної власності , не наданих у
користування та можуть бути використані для ведення ОСГ;

-        щодо вільних земельних ділянок для ведення ОСГ.

18 запитів надійшло до відділу документообігу,контролю та організаційної роботи апарату районної державної
адміністрації через Одеську обласну державну адміністрацію, 4  запита надійшло від заявників особисто.

     Відповідно до чинного законодавства відповіді на виконання інформаційних запитів надаються упродовж 5 днів.
Усі запити було опрацьовано у встановлений законодавством термін та надано відповіді запитувачам. 5 запитів
перенаправлено у відповідності п.3 ст.22 ЗУ «Про доступу до публічної інформації» головам сільських рад та ОТГ.
Оскарженні рішень, дій чи бездіяльності райдержадміністрації як розпорядника публічної інформації з боку
запитувачів відсутні, строк розгляду запитів на інформацію не порушується.

     Здебільшого запити надсилаються в електронному вигляді. Запити про доступ до публічної інформації, які
находять до райдержадміністрації, уважно вивчаються та розглядаються керівництвом.


