ЗВІТ
про надходження та розгляд запитів
на отримання публічної інформації у 2016 році
З метою забезпечення прозорості та відкритості своєї діяльності,
реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, надання
інформації за запитами відповідно до Закону України «Про доступ до
публічної інформації» Бобрицькою сільською радою забезпечено розгляд
документів з проханням надати публічну інформацію із посиланням на
вищезгаданий Закон України.
Відповідальною посадовою особою з питань забезпечення доступу до
інформації здійснюється реєстрація, систематизація, облік запитів на
публічну інформацію та моніторинг забезпечення доступу запитувачів до
публічної інформації, розпорядником якої є Бобрицька сільська рада та її
виконавчий комітет.
Протягом 2016 року на розгляд до Бобрицької сільської ради та її
виконавчого комітету надійшло 34 запити на інформацію. З них в порядку,
передбаченому ч. 3 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної
інформації», запити громадян надійшли: з Києво-Святошинської районної
ради – 2 запити, з Києво-Святошинської районної державної адміністрації – 4
запити, з Державної служби України з питань геодезії, картографії та
кадастру (Держгеокадастр) – 1 запит.
Запити на інформацію надійшли від 28 фізичних осіб та 6 юридичних
осіб (електронною поштою – 14, поштою – 20).
Запити стосувалися, зокрема, надання інформації щодо:
– детального плану території;
– наявності вільних земельних ділянок;
– копій рішень та розпоряджень;
– статуту територіальної громади;
– житлового фонду та переліку житлово-експлуатаційних підприємств;
– комунальної інфраструктури;
– об’єднання співвласників багатоквартирних будинків;
– програм соціально-економічного та культурного розвитку населеного
пункту;
– кількості індивідуальних житлових будинків;
– чисельності населення (зайнятого та безробітних);
– розміру бюджету (доходи і видатки);
– площі земель сільськогосподарського призначення;
– кількості сімей, які отримали субсидію;
– кількість померлих та народжених осіб.

Розглянуто 34 запити та надано інформацію на 32 запити, надані
відповідні роз’яснення та копії документів з урахуванням норм
законодавства України.
В задоволенні двох запитів було відмовлено, у зв’язку з недотриманням
вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19
цього Закону України «Про доступ до публічної інформації».
За результатами розгляду запитів відповіді надані за допомогою засобів
електронної пошти – 14 та у письмовій вигляді (поштою) – 20.
Відповідальна посадова особа
з питань забезпечення доступу запитувачів
до інформації та оприлюднення інформації
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