Кількість запитів на публічну інформацію,
що надійшли до Борівської районної державної адміністрації,
за період з 01.01.2012 року по 01.01.2013 року

Дата
надход- Всього
ження
1
15.05.2012

07.06.2012

20.07.2012

20.07.2012

2
1

1

1

1

Короткий зміст
запиту

3
Надання інформації
щодо об’єктів
будівництва,
реконструкції та
капітального ремонту
по Борівському
району на 2012 рік
Надання інформації
стосовно об’єктів, що
носять ім’я П.Тичини
на території
Борівського району

Статус
запитувача

Результати розгляду

Коле-

Юри- Фізи- ктивні ОсобиЗаписано ІнфорТел. Eстий
Поштою на вимогу мацію
дичні чні
/факс mail
особи особи
прийом
запитувача надано
4

5

6

7

8

9

+

+

Надання інформації
стосовно переліку
шкіл з російською
мовою навчання
Харківської області
Надання контактної
інформації
загальноосвітніх
навчальних закладів у
яких кількість учнів
складає до 300 осіб

Форма отримання запитів

+

+

10

+

11

12

+

+

+

+

+

+

+

НадісТермін На
лано за Відмов- подов- виконалежлено
жено нанні
ністю
13

14

15

16

22.08.2012

17.10.2012

23.10.2012

08.11.2012

Разом з
початку
року:

1

1

1

1

Надання контактної
інформації
сільськогосподарських
підприємств
Борівського району

+

Надання інформації
стосовно підприємств
які займаються
вирощуванням
сільськогосподарської
продукції з
контактними даними і
кількістю землі
Надання інформації
про стан будинків
культури в
Борівському районі

Надання інформації
стосовно кількості
виборців по
Борівському району,
що були включені в
уточнюючі списки та
підстави

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8

Заступник керівника апарату,
начальник відділу організаційної роботи
апарату районної державної адміністрації

О.В. Шевченко

Тематика запитів на публічну інформацію,
що надійшли до Борівської районної державної адміністрації,
за період з 01.01.2012 року по 01.01.2013 року
№

з/п

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Тематика запитів

Найбільш запитувана інформація

Питання будівництва,
реконструкції, капітального
ремонту
Назви населених пунктів, вулиць,
майданів, ліній, провулків,
проїздів, проспектів та інших
об’єктів інфраструктури що
носять ім’я П.Г.Тичини
Перелік шкіл з російською мовою
навчання Борівського району
Довідкова інформація стосовно
загальноосвітніх навчальних
закладів у яких кількість учнів
складає до 300 осіб
Довідкова інформація по
сільськогосподарським
підприємствам Борівського
району
Довідкова інформація по
підприємствам Борівського
району які займаються
вирощуванням
сільськогосподарської продукції

Надання переліку об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту на
2012 рік
Надання інформації стосовно відомостей про об’єкти, що носять ім’я Павла
Григоровича Тичини

Надання інформації щодо переліку шкіл з російською мовою навчання Борівського
району
Надання контактної інформації загальноосвітніх навчальних закладів у яких
кількість учнів складає до 300 осіб по Борівському району

Надання контактної інформації сільськогосподарських підприємств Борівського
району

Надання контактної інформації підприємств Борівського району які займаються
вирощуванням сільськогосподарської продукції

7.

8.

Надання інформації стосовно стану будинків культури по Борівському районі
Питання будівництва,
реконструкції, капітального
ремонту будинків культури по
Борівському районі
Надання інформації стосовно кількості виборців по Борівському району, що були
Інформація про кількість
виборців по Борівському району, включені в уточнюючі списки
що були включені в уточнюючі
списки та підстави

Заступник керівника апарату,
начальник відділу організаційної роботи
апарату районної державної адміністрації

О.В. Шевченко

