Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію в
Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Чернігівської обласної державної адміністрації
станом на 01.12.2021 року
Результати розгляду
запитів на інформацію

Кількість запитів на інформацію, що надійшли

Телефоном

Факсом

Електронною поштою

Особистий прийом

Надійшло, як до розпорядника інформації від
ОВВ (в т.ч. резол. голови ОДА)

Від громадян

Від юридичних осіб

Від представників ЗМІ

Задоволено

Надіслано належним розпорядникам інформації

Відмовлено

Опрацьовується
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Департамент
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
Чернігівської
обласної
державної
адміністрації
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Від об’ єднання громадян без статусу
юридичної особи

Поштою

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

Назва органу
виконавчої влади

Види запитуваної інформації

Найбільш
запитувані
документи
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1. Про план роботи Громадської ради при ОДА.
2. Про премії, які виплатила ОДА громадянам.
3. Про осіб, які приймали участь в розроблення проєкту
Обласної цільової програми національно-патріотичного
виховання на 2021-2025 рр.
4. Про перелік територіальних громад, які підписували
угоди та договори про висвітлення їх діяльності в ЗМІ.
5. Про надання відеоматеріалів з першого дня вакцинації
в Чернігівській області.
6. Про громадське обговорення проєкту
Антикорупційної програми Чернігівської ОДА.
7.Про висвітлення діяльності ОДА.
8. Про діяльність Громадської ради при Чернігівській
ОДА.
9. Про пам’ятні дошки.
10. Про порядок підняття Державного Прапора України.
11. Про заходи до 30-ї річниці незалежності України
12. Про перейменування вулиць.
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13. Про використання інструментів електронної
демократії.
14. Про проєкт щодо встановлення в містах обласного
значення найбільшого державного прапору в Україні.
15. Про новини з приводу захворюваності на COVID-19/
16. Про антикризову підтримку медіа.
17. Про розподіл книг.
18. Про надання звіту з виконання плану роботи
Громадської ради за 2020 рік.
19. Про установи, що входять до сфери управління.
20. Про угоди міжнародного співробітництва
21. Про відзначення в області свята 8-го Березня.
22. Про антикорупційну діяльність.
23. Щодо розсилки смс-повідомлень стосовно
вакцинації.
24. Про надання довідки для призначення пенсії.
25.Про регіональні програми.
27.Про відсторонення невакцинованих працівників.
28. Про перейменування населених пунктів області.
29. Про надання переліку та даних ЗМІ області.
30. Про програми підтримки ІГС.
31. Про кошти, витрачені на інформаційну кампанію
«Велике будівництво».
Головний спеціаліст – юрисконсульт
Департаменту
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