
Аналіз

запитів на інформацію, що надійшли до обласної ради

за 2015 рік

 

За 12 місяців 2015 року до обласної ради надійшов 106 запитів на інформацію.

Так, за 1-й квартал було отримано 25 запитів, за 2-й квартал – 30 запитів, за 3-й квартал отримано 26 запитів і за останній квартал минулого року надійшло 25 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 45 запитів від юридичних осіб. Колективних звернень у минулому році не надходило.

Якщо аналізувати активність громадськості щодо подання запитів на інформацію, то слід зазначити, що за 5 роки, як вступив у дію ЗУ «Про доступ до публічної інформації» в 2014 році до обласної ради надійшло більше запитів на інформацію у
порівнянні з минулими роками. Наприклад: у 2011 році було надіслано 43 запити на інформацію, у 2012 році – 78, у 2013 році – 51, у 2014 році – 85, а у 2015 році - 106 запитів на інформацію.

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 відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру керівництва та депутатів обласної ради 9 таких  запитів були на розгляді в обласній раді за звітний період.

Щодо діяльності обласної ради, депутатського корпусу та прийняття обласною радою окремих рішень, то такого характеру запитів було 10. Так, запитувалося:

- чи приймала обласна рада рішення щодо видобутку бурштину;

- резервування цінних природних територій для подальшого створення об’єктів природно-заповідного фонду;

-  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 звітів депутатів обласної ради перед громадою;

- стосовно графіку особистого прийому керівництвом та депутатами обласної ради;

- щодо виконання окремих програм обласної ради.

Були запити, у яких мова йшла про кошторис витрат на утримання виконавчого апарату обласної ради та деяких комунальних підприємств обласної ради. Також, було 2 запити, які стосувалися надання інформації про скорочення органів місцевого
самоврядування відповідно до Закону України «Про очищення влади».

Викликала цікавість громадськості інформація про мораторій на проведення перевірок суб'єктів підприємницької діяльності на території Рівненської області.

Був на розгляді в Рівненській обласній раді запит, який стосувався винесення Рівненською обласною радою на пленарне засідання сесії питання щодо визнання Росії державою - агресором, а ЛНР та ДНР терористичними організаціями.

За звітний період 29 запитів  було скеровано за належністю, на решту запитів було надано відповіді.

Що стосується запитів, які були направлені за належністю, то слід зазначити, що володільцями даної інформації були :

-                       КП «Автобаза»;

-                       РОВКП ВКГ  «Рівнеоблводоканал»;

-                       ПАТ «Рівнегаз»;

-                       КП «Рівнекнига»;

-                       Головне управління Національної поліції в Рівненській області;

-                       Районні ради;

-                       Рівненська обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи;

-                       Державна екологічна інспекція у Рівненській області;

-                       Служба автомобільних доріг у Рівненській області;

-                       та інші.

 

 


