
Аналіз

запитів на інформацію, що надійшли до обласної ради

за 2018 рік

 

За 12 місяців 2018 року до обласної ради надійшов 88 запитів на інформацію.

Так, за 1-й квартал було отримано 24 запити, за 2-й квартал – 11 запитів, за 3-й квартал отримано 32 запитів і за останній квартал минулого року надійшло 19 запитів на інформацію.

 Більшість запитів надійшло до обласної ради за минулий рік від громадян. Зокрема, на розгляді в обласній раді перебувало 61 запит від громадян і 27 запитів від юридичних осіб. Колективних звернень у минулому році не надходило.

У переважній більшості запити надсилаються до обласної ради електронною поштою. В окремих випадках передаються особисто та на вимогу респондентів, текст запитів записується по телефону зі слів громадян.

Щодо тематики запитів :

Найбільше зацікавленості упродовж року виявили дописувачі до інформаціії про діяльність комунальних закладів Рівненської обласної ради.

Щодо діяльності обласної ради, депутатського корпусу та прийняття обласною радою окремих рішень, то такого характеру запитів було 8. Так, запитувалося:

- чи приймала обласна рада рішення щодо видобутку бурштину;

-  стосовно поіменного голосування депутатів обласної ради з окремих питань;

- про присутність депутатів обласної ради на пленарних засіданнях сесії обласної ради та на засіданнях постійних комісій обласної ради;

- стосовно помічників депутатів обласної ради;

- щодо виконання окремих програм обласної ради.

Заявників також цікавила інформація про транспортні засоби, якими користується Рівненська обласна рада. Цікавилися запитувачі відомостями про договори оренди комунальних закладів Рівненської обласної ради. Заявників також цікавила
інформація про деякі земельні ділянки у м.Рівне.

Були запити, у яких мова йшла про кошторис витрат на утримання виконавчого апарату обласної ради та деяких комунальних підприємств обласної ради. Заявників цікавила інформація про заробітні плати керівництва обласної ради.
Також, була надані інформація про закордонні відрядження керівництва та депутатів обласної ради.Були порушені питання про діючі обласні цільові програми на 2010-2018 роки.

Були на розгляді в Рівненській обласній раді запити щодо фінансування ФК «Верес-Рівне». Також, цікавилися запитувачі інформацією про перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

За звітний період 17 запитів  було скеровано за належністю, на решту запитів було надано відповіді.


