
Звіт за 2018 рік 

За 2018 рік до районної державної адміністрації електронною поштою та через СЕД 

«АСКОД» надійшов 41 інформаційний запит (2017 рік – 32 інформаційних запита та 1 

скарга), з них 33  – безпосередньо на адресу районної державної адміністрації; 8 - з 

обласної державної адміністрації до виконання за належністю.  
З 33 інформаційних запитів, які надійшли безпосередньо на адресу районної 

державної адміністрації,  16 – надійшло від громадян (фізичних осіб), 2 – від юридичних 

осіб, 15 - від об’єднань громадян без статусу юридичної особи. За характером інформації 4 

інформаційних запита стосувалися інформації довідково-енциклопедичного характеру, 9 – 

статистичної інформації, 1 - інформації про товар (роботу, послуги), 19 - інших видів 

інформації. Також слід зазначити, що 6 запитів було направлено за належністю відповідним 

розпорядникам інформації (здебільшого до виконкомів сільських та селищної рад). 

Питання, що порушувалися у вказаних запитах, стосувалися надання інформації 

щодо: 

- виплати премії працівникам апарату Нижньосірогозької районної державної 

адміністрації та її малочисельних структурних підрозділів за 2016 та 2017 роки;  

- кількості шкільних, спеціальних автобусів для перевезення людей з 

особливими потребами, інших автобусів які будуть купуватися за рахунок місцевих 

бюджетів на 2018 рік; 

- відновлювальних джерел, які виробляють енергію на території району; 

- виплати премії працівникам апарату Нижньосірогозької районної державної 

адміністрації та ії малочисельних структурних підрозділів за 2014 та 2017 роки; 

- кількості релігійних громад, різноманітності конфесій; 

- розкладу руху приміського транспорту в районі, схеми руху та тарифів на 

проїзд у громадському транспорті; 

-      комунальної інфраструктури району; 

- переліку та кількості банків від яких надходили пропозиції до 

Нижньосірогозької райдержадміністрації або районних фермерських асоціацій (фермерів) 

щодо участі місцевих підприємців у пільговому кредитуванні міжнародних банків протягом 

останніх 5-ти років, а також стосовно зацікавленості місцевих підприємців на території 

Нижньосірогозької райдержадміністрації в участі у пільговому кредитуванні міжнародних 

банків; 

- передбачення коштів на виконання загальнодержавних та місцевих програм 

формування та розвитку молодіжної політики;   

- переліку зареєстрованих ОСББ з вказанням назв ОСББ та електронних 

скриньок; 

- кількості працездатних, дітей та інвалідів та пенсіонерів внутрішньо-

переміщених осіб взятих на облік в районі з 01 січня 2015 року по 01 січня 2018 року; 

- виділення та надання безоплатно земельних ділянок із земель місцевого 

самоврядування, державної або комунальної власності в Україні для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та/або для 

індивідуального дачного будівництва, за кількістю та площею виділених ділянок, кількістю 
громадян яким вони були надані, по відповідним територіальним одиницям за період з 2013 

по 2018 рік; 

- житлового будівництва у районі станом на 01 січня 2018 року; 

- переліку закладів охорони здоров’я, що перебувають на балансі 

Нижньосірогозької районної державної адміністрації; 

- наявності вільних земельних ділянок; 

- проведення офіційних досліджень про рівень виконання інвестиційних угод на 

території району, зокрема, скільки та хто саме їх проводив; 

- надання інформації щодо житлового фонду; 

- надання інформації про передані у власність учасникам бойових дій квартири у 

період з 2014 по 2018 роки; 

-  про надання інформації щодо використання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа»; 
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- про надання інформації щодо кількості комунальних закладів, за 2018 рік, 

перейшли до приватної власності; 

- про надання інформації щодо перенесення останків Зубарєва М.П. до 

меморіалу на військовому кладовищі Другої Світової війни; 

- про надання інформації щодо дати загибелі Зубарєва М.П., яка вписана на 

військовому кладовищі с. Новопетрівка Нижньосірогозького району; 

- заробітної плати голів районної державної адміністрації та їх заступників з 

початку утворення районної державної адміністрації; 

- партійної приналежності голови районної державної адміністрації його 

першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної 

адміністрації (4 запита); 

- партійної приналежність посадовців: начальника управління соціального 

захисту населення районної державної адміністрації; начальника відділу освіти, молоді та 

спорту районної державної адміністрації, начальника відділу агропромислового розвитку 

районної державної адміністрації (3 запита);  

- нарахованої та виплаченої премії працівникам районної державної 

адміністрації у 2018 році; 

- надання переліку структурних підрозділів районної державної адміністрації, 

установ та організацій району із зазначенням їх електронних адрес; 

- виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки» у частині демонтажу пам’ятників та символіки комуністичного режиму та 

інформації про їх балансоутримувачів тощо. 

Всі запити було розглянуто, задоволено та забезпечено інформування запитувачів у 

встановлений Законом України «Про доступ до публічної інформації» термін.  

Усні запити, запити по телефону не надходили, особи з обмеженими фізичними 

можливостями не зверталися, проектів розпоряджень голови районної державної 

адміністрації, що підлягають обговоренню не було. 

 

Звіт за грудень 2018 року 

У грудні поточного року до районної державної адміністрації інформаційні запити (у 

тому числі і усні), запити по телефону не надходили, особи з обмеженими фізичними 

можливостями не зверталися, проектів розпоряджень голови районної державної 

адміністрації, що підлягають обговоренню  не було. 

 

Звіт за листопад 2018 року 

У листопаді поточного року до районної державної адміністрації надійшло 2 

інформаційних запита, з них 1 – надійшов від фізичної особи (громадянина), 1 - від 

об’єднань громадян без статусу юридичної особи (громадських організацій). За характером 

інформації 1 стосувався – інших видів інформації, 1 – статистичної.  

Питання, що порушувалися у вказаних запитах, стосувалися надання інформації 

щодо: 

- надання переліку структурних підрозділів районної державної адміністрації, установ 

та організацій району із зазначенням їх електронних адрес; 

- виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки» у частині демонтажу пам’ятників та символіки комуністичного режиму та 

інформації про їх балансоутримувачів. 

Всі запити було розглянуто, задоволено та забезпечено інформування запитувачів у 

встановлений Законом України «Про доступ до публічної інформації» термін.  

Усні запити, запити по телефону не надходили, особи з обмеженими фізичними 

можливостями не зверталися, проектів розпоряджень голови районної державної 

адміністрації, що підлягають обговоренню не було. 


