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21.03.2012
На №

№ 2130/01-27
від

Райдержадміністраціям
Структурним підрозділам
облдержадміністрації

На виконання доручення Кабінету Міністрів України № 23532/80/1-11 від
02.03.2012 інформацію про стан виконання Указу Президента України від
05.05.2011 № 547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу
до публічної інформації” надавати щопівроку:
по пункту 4 розділу 1 за новими формами, що додаються;
по пункту 7 розділу 2 по раніше встановленій формі.
Зазначену
інформацію
надсилати
Головному
управлінню
інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації в
друкованому та електронному вигляді за перше півріччя 2012 року до
01.07.2012 на адресу: vika_plp@mail.ru .
Щоквартальне інформування відповідно до листа облдержадміністрації
від 23.12.2011 № 1-65/2418 подавати не потрібно.

Заступник голови – керівник
апарату облдержадміністрації

Пилипенко
2-56-04

В.О. Пархоменко

Додаток 1
Інформація
про стан розгляду запитів на публічну інформацію
в Полтавській районній державній адміністрації за перше півріччя 2012 року
( назва структурного підрозділу облдержадміністрації, райдержадміністрації)

опрацьовується

відмовлено

інформаціїнадіслано належним розпорядникам

нформації від ОВВ як до розпорядника

від представників ЗМІ

юридичної особивід об’єднань громадян без статусу

від фізичних осіб

особистий прийом

телефоном

факсом

від юридичних осіб

за особою
запитувача

за типом входження запиту

задоволено

Результати розгляду запитів на
інформацію

Кількість запитів на інформацію, що надійшли

ел. поштою

Загальна
кількість
отриманих
запитів на
інформаці
ю
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Примітка:

Сума показників у колонках 3+4+5+6+7=показникові у колонці 2(загальна кількість отриманих запитів на інформацію)
Сума показників у колонках 8+9+10+11+12=показникові у колонці 2(загальна кількість отриманих запитів на інформацію)

Сума показників у колонках 13+14+15+16=показникові у колонці 2(загальна кількість отриманих запитів на інформацію)
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-

Додаток 2
Класифікатор змісту запитів
в Полтавській районній державній адміністрації за перше півріччя 2012 року
( назва структурного підрозділу облдержадміністрації, райдержадміністрації)

Полтавська районна
державна адміністрація
8

Назва органу
виконавчої влади

4
2
2

Інше

міжнаціональні відносиниДіяльність об’єднань громадян, релігійні питання та

Діяльність органів місцевого самоврядування

Діяльність місцевих органів виконавчої влади

Діяльність центральних органів виконавчої влади

Питання спорту та туризму

Питання культури, охорона культурної спадщини

Питання гендерної рівності

Питання, сім’ї, дітей, молоді

стихійного лихаІнформація щодо надзвичайних ситуацій та загрози

Інформація про стан довкілля

правопорядкуПравова інформація, забезпечення законності та

Освіта, наукова діяльність

Охорона здоров’я

Соціальний захист

Праця та заробітна плата

коштамиФінансова політика, розпорядження бюджетними

підприємництвоЕкономічна, інвестиційна політика,

Транспорт і зв’язок

Комунальне господарство

будівництвоРеалізація житлової політики,

Агарний сектор, земельні відносини

Реалізація промислової політики

Разом

5

