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Про роботу із запитами на публічну інформацію, що надійшли до
 Бершадської районної державної адміністрації 
у 1 кварталі 2019 року

Робота із запитами на публічну інформацію у Бершадській районній державній адміністрації спрямована на забезпечення права кожного громадянина на доступ до інформації, що знаходиться у володінні райдержадміністрації, створення належних умов для реалізації цього права відповідно вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
З часу прийняття Закону України «Про доступ до публічної інформації» (2011) до районної державної адміністрації надійшло 258 запитів на публічну інформацію, (піднято 385 питання). 
У 1 кварталі 2019 року отримано 3 запити (2018р. – 11), що на 8 більше проти відповідного періоду минулого року.
Всі запити отримано електронним зв’язком (2018р. – 10 – електронним зв’язком, 1 – доставлено запитувачем власноруч).
З 09 травня 2011 р. по 31 березня 2019 р. електронним зв’язком надійшов 171 запит, поштовим – 37, факсом – 1,  власноруч від громадян/підприємств власноруч – 27, особисто від громадян – керівників організацій – 17, через уповноважених осіб - 5. 
Основними запитувачами інформації є 2 юридичні особи та 1 фізична особа. (За категоріями запитувачів у аналогічному періоді 2018 року надійшло від громадян – фізичних осіб – 6 запитів, юридичних осіб – 2, об’єднань громадян – 3).
Через органи влади вищого рівня направлено до установи 3 запити (2018р. – 6).
У 1 кварталі 2019 року запитувачами піднято 3 питання (2018р. – 13).
Запитувачів цікавила інформація із земельних питань – 1 та 2 шодо громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону в розрізі міст, сіл, ОТГ.




2019р.
2018р.

010 Промислова політика



020 Аграрна політика і земельні відносини
1
3

030 Транспорт і зв'язок

1

040 Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна,регіональна політика та будівництво, підприємництво

1

050 Фінансова, податкова, митна політика

1

060 Соціальний захист
       Праця та заробітна плата 


2

080 Охорона здоров"я



090 Комунальне господарство

1

130 Сім'я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт

1

140 Культура та культурна спадщина, туризм



150 Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність



200 Діяльність місцевих органів виконавчої влади



230 Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій



250 Інше
2
3

ВСЬОГО 
3
13
Із загальної кількості всіх запитів для розгляду та організації виконання запити надсилалися відповідним виконавцям.
Усі запити були розглянуті в установлені законодавством терміни, запитувачам інформації надано ґрунтовні відповіді по суті. 
Із 3 запитів 1 задоволено частково (2018р. – 11 задоволено) 2 надіслано належним розпорядникам інформації.
Порушень термінів відповідей на запити у 1 кварталі 2019 року не було.
З метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» районною державною адміністрацією вжито ряд заходів. Зокрема, головою районної державної адміністрації прийнято розпорядження:
- від 30.05.2011 № 257 «Про доступ  до публічної інформації», яким затверджено порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація; форму запиту на інформацію; визначено відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація керівника апарату райдержадміністрації, загальний відділ апарату райдержадміністрації - відповідальним структурним підрозділом з питань реєстрації, опрацювання, систематизації, аналізу і контролю за розглядом запитів щодо надання публічної інформації та консультацій під час оформлення запитів (від 18.11.2013 № 454 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 30.05.2011 № 257 «Про доступ до публічної інформації»); 
- 22.06.2011 № 301 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф «Для службового користування» (від 19.11.2013 № 455 «Про внесення змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф «Для службового користування»);
- від 29.12.2016 № 635 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в райдержадміністрації».
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 січня 2012 року № 33 «Про впровадження системи обліку публічної інформації», суб’єкт владних повноважень - райдержадміністрація забезпечує: 
- реєстрацію документів; 
- стабільну роботу системи обліку; 
- оприлюднення системи обліку на офіційному веб-сайті; 
- надання доступу до системи обліку за запитами; 
- можливість пошуку, перегляду, отримання електронних копій шляхом копіювання інформації з системи обліку в цілому або її частин користувачами системи обліку; 
- здійснення інших функцій відповідно до законодавства. 
- від 13.06.2013 № 204 «Про затвердження Порядку відшкодування та розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у Бершадській райдержадміністрації», зареєстроване в Бершадському районному управлінні юстиції 17.06.2013 за № 4/283.
Забезпечення прозорості та відкритості діяльності Бершадської районної державної адміністрації є одним із основних напрямків районної державної адміністрації, який  знаходиться на постійному контролі.

