звIт

про надходження запитiв вiдповiдно до Закону Украiни <про лоступ ло
мацll>> за III квартал 202l року
блiчноi iH
кiлькiсть
lнформачiю
40

запи,t iB на

iнформаuiю

Ill квартал
202l року
за

надано
Вiдмовлено

l

TepMiH
подовжено

J

На
виконаннi

всього

тематика та найбiльш
xapaKTepHi питання, якi
порушуються з запитах на
iнформаuiю

44

-про проведення святкувань у 202l рочi;
- щодо вlдрядження мlського голови;

_ про

перевезення пlльгових пасажирlв

на

MapIIIpyTax

загального корисryвання:
щодо нежитлового примiщення (жiноча консультаrriя);
- цодо оренди земель;
- про мiсшезнаходження пам'ятникiв на честь',,tружби HapoliB:
- щодо приryлкiв для oci6, постражлалих вiд домаuIнього
насильства:
- про змiну юридичноТ алреси;
- щодо кiлькостi осiб з iнвалiднiстю Bcix груп. ВВ, учасникiв
АТО. ВПО, МЗО. матерiв-героТнь та iншi. якi на облiк1, в

-

УПСЗНl

- про розмiр

виплачених грошових коIштiв за черве_нь 2()2l
року MicbKoMy головi, засryпникам та праuiвникам ЛМР:
_ про спортивнl спор_уди;
_ щодо надання копll
розпорядженняi
щодо iнформаrriТ про примiщення ВсеукраТнських
громадських органiзачiй "Украiнське товариство с-,liпих".
"YKpaiHcbKe товариство глухих";
- щодо функцiонування загальноосвiтн ix шкiл:
- про утворення пожежного пцроздiлу в Орiльцil
- щодо власникlв земельних дlлянок;
-про надання статусу дитини, яка постраждала в наслiдок
воснних лiй та збройних конфлiктiв;
- про на.,lання акц, обстеження земельних :iлянок:
- шtодо вiдповiдальних осiб за доступ до пуб:riчноТ iнфорлrачii:
-про наявнiсть вiльних ,tепtельних дiлянок д-lя ведення
особистого селянського господарства;
-щоло роботи посадовоТ особи органу самоврядування.i
- щодо Положення про старосry;
- щодо споруди, в якiй розташований ГРП смт. Панютине:
- щодо роботи .Щержавних центрiв комплексноI реабiлi,гацii:
- щодо права власностl на мережу газопостачання:
- щодо змiни тарифiв на послуги водопостачання KIl "()pi.rb":
- щодо права власностi БК "Орiль":
- щоло управлiння маЙном та будiвлею БК "()рiль":
- iнформачiя про проскт Закону "Про внесення змiн до ;tеяких
законодавчих aKTiB Украiни щоло реформування сфери
м iстобу.ri вноТ лiяльностi>.
- про вилlлення koulтlB на закупlвлю та встановjlення
кисневих станuiй у закладах охорони здоров'я:
- щоло iнформаrtii' про органiзашiю захисту безпеки }' дитячих
садочках" шrколах i заклалах виtцоТ освiти XapKiBcbKoi областi:
-lцодо порядку призначення керiвникiв ЗМI.

-

Перший заступник
мlського голови

;r?/ё>

Олексанлр ЖИДКОl}

