Звіт про кількість запитів на публічну інформацію,
що надійшли до районних державних адміністрацій, міських виконавчих комітетів
міст обласного підпорядкування та структурних підрозділів Івано-Франківської обласної
державної адміністрації за I півріччя 2019 року

Богородчанська
РДА

17

6

-

-

6

8

11

7

6

8

9 10

9

-

11

6

12

17

задоволено
належним
Надіслано
розпорядникам
інформації

5

Результати
розгляду
запитів на
інформацію

Від об’єднань громадян без
статусу юридичної особи
Надіслано із
облдержадміністрації
як
Направлено
розпоряднику інформації

4

Від юридичних осіб

3

Від громадян

Факсом

2

Телефоном

1

Загальна
кількість
отриманих
запитів

Поштою

Назва органу
виконавчої
влади

Ел. Поштою
Від представників засобів
масової інформації

Кількість запитів на інформацію,
що надійшли

13

13

14

Звідки надійшли
запити на
інформацію
(область, район,
місто, село)

15

Види запитуваної
інформації

16

Юлія Канюс

Інформація щодо
нагород, якими
володіє керівництво
райдержадміністрації

Володимир Шувар
смт. Богородчани

Інформація щодо
наявності протоколу
зборів громадян на

2

Найбільш
запитувані
документи

17

яких піднімалося
питання релігійної
громади
Юлія Канюс

Володимир Шувар
смт. Богородчани

Юлія Канюс

Надати перелік
об’єктів, що
фінансувалися з
обласного фонду
охорони
навколишнього
середовища 20162018 рр, де
замовником була
райдержадміністра
ція
Надати копію акту
інвентаризації
майна культової
споруди
Інформація щодо
субвенції окремим
сільським радам з
обласного фонду
охорони
навколишнього
природного
середовища

Котулев Дмитро

Інформація щодо
фінансування
ремонту доріг в
районі

Котулев Дмитро

Інформація щодо
доріг, які
ремонтувалися в
районі у 2018 році
та джерела
фінансування

ТОВ «Столяр»

Інформація щодо
виробників с/г
продукції

м. Івано- Франківськ
Загальнополітичне
видання «Незалежні
медіа Прикарпаття»

Перелік діючих
дозволів на вирубку
лісу в с. Гута

м. ІваноФранківськ
ГО «Незалежні медіа
Прикарпаття»

Перелік діючих
дозволів на вирубку
лісу в с. Гута

м. Київ ІА
Українські
національні новини

Інформація про
поховання українців
за кошти місцевих
бюджетів

м. Київ Неурядова
ГО Суспільний
правозахисник

Інформація щодо
правомірності
проведення зборів
по питанню
релігійної громади

м. Київ ТД
«Агроімпорт ЛТД»

Інформація щодо
сільськогосподарськ
их виробників,
зареєстрованих в
районі

ПрАТ «Автокраз»

Забезпеченість
наявною технікою та
використання під час
надзвичайних
ситуацій , закупівля
нової техніки

ГО «Опора»
м. ІваноФранківськ

Перелік виборчих
дільниць та
доступність до
виборчих дільниць

ГО «Богородчанська
варта»
смт. Богородчани

Надати копії
розпоряджень щодо
передачі в
користування
Домініканського
костелу

Надія (доступ до
правди)

Інформація щодо
фінансування

програми Нова
Українська школа у
Богородчанській
ЗОШ № 2

Верховинська
РДА

Галицька РДА

Городенківська
РДА

14

15

16

4

2

2

-

-

-

-

-

-

10

13

14

1

1

1

4

5

12

3

4

3

-

5

-

6

5

7

-

-

7

14

15

16

-

-

2

Місто

м. Івано-Франківськ
(ОДА),
м. Івано-Франківськ,
м. Бурштин
Морикіта Богдан
Васильович

Електронною
поштою

Соціологічна
інформація

Інформація щодо
відведення місць для
передвиборної
агітації

Щодо
пам’ятних
знаків, про
перелік
агрофірм, про
перелік
бюджетних
організацій,
щодо
розміщення
виборчих
дільниць, про
базу с/г
виробників,
щодо
фінансування
об’єктів
навколишнього
середовища
Заробітна
плата.
Розпорядження
РДА.
Проведення
виборів

м. Городенка
Олексишин О.І.

Надання копії
нормативного акту
про безкоштовні
години в
Городенківській ЦРБ

м. Городенка
Олексишин О.І.

Надання копії
платіжного
документу за
користування
комп’ютером в
Городенківській ЦРБ

Юлія Канюс
Галицький
кореспондент

Інформація щодо
нагородження
відзнаками,
нагородами та
медалями голову
РДА

м. Київ,
вул.. Героїв
Дніпра,62

Інформація щодо
кількості шкільних
автобусів, які
заплановано
придбати у 2019 році

м. Київ,
вул.. Героїв
Дніпра,62

Інформація щодо
кількості
комунальної техніки,
яку заплановано
придбати у 2019 році

Артем Амброзьєв

Інформація щодо

розкладу руху
приміських автобусів
Юлія Канюс
«Галицький
кореспондент»

Інформація про
перелік об’єктів і
заходів, які
фінансувалися з
обласного фонду
охорони
навколишнього
середовища у 20162018 роках

Морикіта Б.В.
с.Надорожна
Тлумацький район

Інформація про осіб
які звернулися до
відділу ведення
Державного реєстру
виборців про зміну
місця голосування

Котелев Дмитро

Інформація про
ремонт доріг у 2017
та 2018 роках
Інформація про
виділення коштів на
ремонт доріг у 2017
та 2918 роках

Морикіта Б.В.
с.Надорожна
Тлумацький район

Інформація про осіб
які звернулися до
відділу ведення
Державного реєстру
виборців про зміну

місця голосування

Долинська РДА

25

5

-

-

20

1

11

2

-

7

4

23

2

Морикіта Богдан
Васильович

Інформація щодо
зміни місця
голосування без
зміни виборчої
адреси

Інформаційне
агенство УНН
м. Київ, вул.
Хрещатик, 6

Інформація щодо
похованняи українців
за кошти місцквих
бюджетів

Економіст
Департаменту
реалізації продукції
ПрАТ «АвтоКраЗ»
Дайнеко Ю.Ю.

Інформації щодо
вантажної
автомобільної
техніки

Громадський
омбудсмен з
захисту виборчих
прав у ІваноФранківській
області
Пілянський З.М
м.Долина.,
м.Івано-Франківськ.
м.Калуш;
м. Київ;
Івано-Франківська
обл.,
Долинський р-н,
(с. Солуків,

Інформація щодо
виборчих дільниць
для людей з
обмеженими
можливостями

-

-

с.Княжолука,
с.Мала Туря,
с.Надіїв,),
м.Одеса.
Калуська РДА

Коломийська
РДА

19

13

-

-

-

-

-

-

11

7

-

2

8

8

-

2

-

1

-

6

-

-

19

8

-

5

Територія
України
1.bogdanmorukit@g
mail.com
2.jul.obod@gmail.co
m
3.foi+reguest-45813372ce565@dostup.pr
avda.com.ua
4.jul.obod@gmail.co
m
5.bogdanmorukit@g
mail.com
6. foi+reguest-46146f8659@dostup.pravd
a.com.ua
7. foi+reguest-46147b5ebe@dostup.pravd
a.com.ua
8.bogdanmorukit@g
mail.com
9.bogdanmorukit@g
mail.com
10. м.Київ
11.centrreform@ukr.
net
12.yurij.dejneko@kra
z.ua

Інформація
1. Про відведення

місць для
розміщення
матеріалів
передвиборчої
агітації на території
населених пунктів
району.
2. Про відзнаки,
нагороди, медалі
або присвоєні
звання,якими
володіють голова
районної державної
адміністрації та
його заступники.
3.Про громадську
антикорупційну
експертизу рішень
міської ради.
4. Про переліків
об’єктів і заходів,які
профінансовані з
обласного фонду
охорони
навколишнього

Різне

13. м. Калуш

середовища за
рахунок планових
надходжень у
2016,2017,2018 рр.
5. Яким чином
відділ ведення
Державного реєстру
виборців поширює
інформацію про
необхідність
уточнення
відомостей в
Державному реєстрі
виборців та
процедуру зміни
місця голосування
та про кількість
виборців, які
звернулися із
заявами про
тимчасову зміну
місця голосування
без зміни виборчої
адреси.
6. Про кількість
коштів, що було
виділено у 2017,
2018 роках на
ремонт доріг в
області та з яких
джерел, у якій
кількості було
отримано
фінансування.

7. Про дороги, які
ремонтувалися у
2017,2018 роках та з
яких джерел
фінансування був
проведений такий
ремонт.
8. Яким чином
відділ ведення
Державного реєстру
виборців поширює
інформацію про
необхідність
уточнення
відомостей в
Державному реєстрі
виборців та
процедуру зміни
місця голосування
та про кількість
виборців, які
звернулися із
заявами про
тимчасову зміну
місця голосування
без зміни виборчої
адреси.
9. Яким чином
відділ ведення
Державного реєстру
виборців поширює
інформацію про
необхідність
уточнення

відомостей в
Державному реєстрі
виборців та
процедуру зміни
місця голосування
10. Про кількість
українців, що
поховали за кошти
місцевих бюджетів
у період з
2014 по 2018рік
включно. Кількість
українців, що
піддали кремації у
період з 2016 до
2018 року включно.
11. Про помісячний
розмір заробітної
плати голови,
заступників,
керівників
структурних
підрозділів за 2019
рік та штатну
чисельність
працівників.
12. Про
підприємств, на
балансі яких є
вантажні
автомобілі.
13. Про виборчі
дільниці

Косівська РДА

Надвірнянська
РДА

19

21

6

1

-

-

-

-

13

20

4

-

11

10

2

4

2

-

7

7

19

-

19

20

1

1

м. ІваноФранківськ,
м. ІваноФранківськ,
м. Косів,
м. Косів,
Тлумацький район,
м. Маріуполь,
м. Одеса,
м. ІваноФранківськ,
м.Косів,
м.Косів,
м. ІваноФранківськ,
м. ІваноФранківськ,
м. ІваноФранківськ,
м. Київ,
м. Київ,
м. Кременчук,
м. ІваноФранківськ,
м. Косів
м.Косів
2 - м. Львів,
3 - м. Надвірна,
5 - м. ІваноФранківськ,
1 - м. Первомайськ,
Інше - 10

Довідкова
інформація

Інші види

-

Про надання
копій
документів

Рогатинська РДА

17

3

-

-

14

2

11

2

-

2

-

17

-

м. Київ,
м. Рогатин,
м. Івано-Франківськ
2 - м. ІваноФранківськ,

Рожнятівська
РДА

15

-

-

-

15

-

11

4

-

5

-

13

2

Фінансування
Земельне пит.
Соціологічна
інформація
Ремонт доріг
Надати інформацію
про відведення місць
для розміщення
матеріалів
передвиборної
агітації на території
населених пунктів
району із
зазначенням
кількості та
розташуванням місць
для розміщення
матеріалів
передвиборної
агітації.
Надати інформацію
про голів РДА та їх
заступників, які
володіють
відзнаками,
нагородами,
медалями або
присвоєними
званнями.

1 - м. Одеса,

Надати інформацію
про земельні
відносини та

Земельне
питання

Діяльність
місцевих
органів влади.
Транспорт і
зв’язок.
Аграрний
сектор,
земельні
відносини.
Фінансова
політика,
розпорядження
бюджетними
коштами.
Соціальний
захист
Комунальне
господарство

1 - м. Львів,

3 - м. ІваноФранківськ,

детальний розклад
руху приміських
автобусів в межах
Рожнятівського
району
Надати перелік та
контактні дані
агрофірм і
фермерських
господарств
Надати інформацію
про перелік обєктів,
які були
профінансовані з
обласного фонду
охорони
навколишнього
середовища за
рахунок планових
надходжень у 2016,
2017, 2018 роках.
Надати інформацію
про субвенції з
обласного фонду
охорони
навколишнього
середовища, які
надавалися
окремим сільським
радам, в якому
розмірі та які
роботи.

Надати інформацію
про кількість
виборців, які
звернулися із
заявами про
тимчасову зміну
місця голосування;
інформацію про
необхідність
уточнення
відомостей в
Державному реєстрі
виборців.
2 - м. Київ,

Надати інформацію:
скільки коштів було
виділено у 2017,
2018 роках на
ремонт доріг та з
яких джерел, у якій
кількості було
отримано
фінансування.
Надати інформацію:
які дороги
ремонтувалися у
2017 -2018 роках а з
яких джерел
фінансування по
кожному об’єкту.

1 - м. ІваноФранківськ,

Надати інформацію
про поширення

серед виборців
інформації про
необхідність
уточнення
відомостей в
Державному реєстрі
виборців та
процедуру зміни
місця голосування.
4 - м. Київ,

Надати інформацію
: скільки українців
поховали за кошти
місцевих бюджетів
у період з 2014 до
2018 року та з
початку 2019 року;
скільки українців
піддали кремації за
період 2016 до 2018
року та з початку
2019 року.
Надати
інформацію по
кожному селу
Рожнятівського
району: площа,
населення,
народилося,
померло, прибуло,
вибуло, с/г угіддя,
ліси, забудовані
землі, вода ,дороги,

сіножаті, пасовища,
рік заснування,
наявність гірського
статусу, відстань до
обласного центру
Надати перелік
сільськогосподарськ
их виробників,
зареєстрованих у
Рожнятівському
районі.
Інформація щодо
наявної у 2019 році
вантажної
автомобільної
техніки, в\п більше
4-х тонн у
комунальних
підприємствах
Рожнятівського
району.
1 - м. Калуш

Надати інформацію
щодо відповідності
виборчих дільниць
нормам
законодавства в
частині
забезпечення умов
для голосування
людей з
інвалідністю.

13

Снятинська РДА

1

-

-

12

-

9

3

-

1

-

13

-

2 - м. Київ,
8 - м. ІваноФранківськ,
1 - м. Львів,
1 - Тлумацький р-н,
1 - Снятинський р-н

Інші види
інформації

Інформація
щодо відведень
місць
передвиборчої
агітації, щодо
закупівель
освітою
комп’ютерної
техніки на сайті
«Прозорро»,
щодо
отримання
відзнак
нагородження,
щодо
укомплектуван
ня виборчої
дільниці, щодо
переліку
агрофірм у
Снятинському
районі, щодо
переліку
об’єктів
навколишнього
середовища, які
фінансовані з
обласного
бюджету, щодо
роботи реєстру
виборців, щодо
фінансування
ремонту
дороги, щодо

переліку
виборчих
дільниць

Тисменицька
РДА

Тлумацька РДА

16

20

3

-

-

-

-

-

13

4

1

-

4

14

2

-

4

-

-

6

5

-

9

20

5

-

1 - м.ІваноФранківськ,
2 - с.Павлівка,
3 - м.Львів,
4 - м.Київ,
5 - м.Калуш,
6 - адреса
електронної
пошти
Тлумацький р-н,
с.Підвербці (10),
м.ІваноФранківськ (7),
с. Олеша
Тлумацький район
(1),
с. Надорожна,
Тлумацький район
(1)
м. Одеса (1)

Інформація про
особу,
статистична
інформація,
інформація про стан
довкілля,
інші види
інформації
Інші види
інформації

Розпорядчі
акти

-

Виконавчий
комітет
Болехівської
міської ради

Виконавчий
комітет
Бурштинської
міської ради

23

14

-

-

9

-

14

5

-

4

-

23

-

12- Болехів,
2-Київ,
1-Луцьк,
2-Калуш,
1-Кременчук,
1-Івано-Франківськ,
1- Маріуполь,
1-с. Суходоли,
2-без адресу
м. Решетилівка
Полтавської обл.,
м. Луцьк,
м. Київ,
м. Львів,
м. Калуш,
м. Івано-Франківськ,
м.Бурштин,
м. Маріуполь

16

5

0

0

11

2

5

4

4

0

1

15

1

Правова
інформація,
інформація про
роботу органів
місцевого
самоврядування;інш
і види інформації

Рішення сесії та
рішення
виконавчого
комітету

Реалізація
Рішення
промислової
міської ради,
політики.
програми,
Аграрний сектор, положення, звіт
земельні відносини, про фінансовий
Економічна,
стан, звіт про
інвестиційна
сукупний дохід
політика,
підприємництво.
Фінансова політика,
розпорядження
бюджетними
коштами.
Праця та зарплатна
плата.
Соціальний захист.
Охорона здоров’я.
Діяльність органів
місцевого
самоврядування.
Інше

Виконавчий
комітет ІваноФранківської
міської ради

м. Івано-Франківськ,
м. Київ,
м. Львів,
м. Бучач
Тернопільська обл.
473

210

-

-

263

8

364

101

-

8

464

464

9

м. Київ,
м. ІваноФранківськ,
м. Калуш,
м. Черкаси
Виконавчий
комітет
Калуської
міської ради

Виконавчий
комітет
Коломийської
міської ради

66

45

-

-

21

3

48

8

3

3

1

66

-

167

113

-

-

54

16

99

9

33

4

6

167

-

м. Київ – 2,
м. Одеса - 1,
м. Маріуполь - 1,
Волинська обл.
с. Суходоли - 1
м. Калуш - 1,
м. Луцьк - 1,
м. ІваноФранківськ - 7,
Косівський район,
с.Шешори -1
м. Коломия - 125,
б/а (електронна

Інформації:
про послуги,
статистична,
про фізичну особу

Копії рішень
міської ради,
виконкому,
розпоряджень
міського
голови,
діяльності
органів
місцевого
самоврядуванн
я
Інформація з питань
Рішення
архітектури та
міської ради та
містобудівного
виконавчого
кадастру.
комітету
Земельні питання.
міської ради,
Житлово-комунальні статистичні дані,
питання.
протоколи
Інформація про
комісій, схеми
бюджет міста.
прибудинкових
Щодо виборчих
територій,
дільниць.
генеральний
Питання екології в
план міста
місті.
Адміністративна
інформація - 66.
Копії рішень
Інформація про
міської ради та
діяльність
документи до
державних органів
них
влади та органів
місцевого
самоврядування 45.
Інформація
довідковоенциклопедичного
характеру - 56.

пошта) - 27

Виконавчий
комітет
Яремчанської
міської ради

Департамент
економічного
розвитку,
промисловості та
інфраструктури
ОДА

Департамент
фінансів ОДА
Департамент
освіти, науки та
молодіжної

46

11

11

23

24

3

1

16

-

-

-

-

-

-

-

-

22

8

10

7

3

-

-

8

28

6

8

13

6

5

3

-

5

-

-

2

4

-

10

10

41

-

-

13

41

11

11

21

5

-

-

2

м. Яремче-23,
м. Київ –9,
м. Дніпро-1,
м. Олександрія-1,
смт. Ворохта-1,
м. Черкаси-1,
м. Калуш-1,
м. ІваноФранківськ-1,
м. Чернівці-1

Інформація про
особу-7,
статистична
інформація - 7,
правова
інформація - 20,
інша-12

м. ІваноФранківськ,
м. Одеса,
м. Калуш
(Івано-Франківська
обл.),
м. Київ
м. Київ,
м. Львів,
м. Івано-Франківськ

Діяльність місцевих
органів виконавчої
влади

м.Івано-Франківськ,
м. Київ,
м. Львів,

Бюджетні кошти,
діяльність місцевих
органів виконавчої
влади, інформація
про власні доходи
громадян
Щодо суми
виділеної субвенції,
щодо кількості

Копії рішень
міської ради та
міськвиконкому,
вхідних
документів та
звернень
громадян,
інформація про
кошти міського
бюджету, про
стан виборчих
дільниць, про
розмір заробітної
плати посадових
осіб виконкому,
про тарифи на
ЖКП, про вільні
земельні ділянки

Діяльність
місцевих
органів
виконавчої
влади

-

політики ОДА

Департамент
охорони здоров’я
ОДА

Департамент
соціальної
політики ОДА

дошкільних
закладів, щодо
облаштування
туалетів закладів
загальної середньої
освіти

46

24

38

23

-

-

-

-

8

1

3

4

32

4

6

3

9

13

15

19

-

24

46

24

-

-

Департамент
агропромислового
розвитку ОДА

14

1

-

-

13

1

7

7

-

6

-

14

-

Департамент
будівництва,

53

11

-

-

2

3

10

-

-

40

-

53

-

м. Київ,
м. ІваноФранківськ,
м. Надвірна,
м. Калуш
м. Київ,
м. ІваноФранківськ,
м. Дебальцеве
Донецька область,
м. Вінниця,
м. Галич,
ел. пошта
м. Львів,
м. Київ,
м. Івано-Франківськ,
м.Дніпро,
Запорізька обл.
м. Оріхів,
Івано-Франківська
обл. м. Калуш,
Львівська обл.,
Пустомитівський
район,
с. Оброшино
м. Івано-Франківськ

Охорона здоров’я,
нарахування премі,
вакансії

-

Питання
соціального захисту

Копії
документів

Переліки
Аграрний сектор.
підприємств
Діяльність місцевих агропромислов
органів виконавчої ого комплексу,
влади
інформації

Інші види

Про
використання

житловокомунального
господарства,
містобудування та
архітектури ОДА

Управління
міжнародного
співробітництва,
євроінтеграції,
туризму та
інвестицій ОДА

Управління
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
ОДА

бюджетних
коштів. Про
cтворення ОТГ

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

1

4

-

-

-

7

5

-

-

1. Юлія Канюк,
журналіст газети
«Галицький
кореспондент».
2. Секретаріат КМУ
п. Іванова Є.
3. п. Собань О. О.
4. Інститут ЄвроАтлантичного
співробітництва
м. Київ
1. Михайлюк С. С.
coord.dem@gmail.co
m (від 20.05.2019
№ МИ-121)
2. Мельник Р. Д.,
правозахисна ГО
«Захист-Є»
вул. Мазепи 11А,
офіс 3,
м. Івано-Франківськ
(від 30.05.2019
№ МЕ-126)
3. Матюханов А. І.,
інститут євроатлантичного
співробітництва
office@ieac.org.ua

-

-

-

-

Юридичний
департамент
ОДА

Управління
екології та
природних
ресурсів ОДА

12

32

-

3

-

-

-

2

-

10

-

8

8

7

4

17

-

-

8

17

-

-

8

32

-

-

(від 31.05.2019 №
МА-127)
4. Швед Ю. С.
y.s.shved@gmail.co
m
(від 31.05.2019
№ ШВ-128)
5. Михайлюк С. С.
coord.dem@gmail.co
m (від 05.06.2019
№ МИ-129)
м. ІваноФранківськ,
м. Калуш,
м. Рожище,
Полтавська область,
м. Яремча,
м. Київ

с. Манява
Богородчанського
району,
м. Київ,
м. ІваноФранківськ,
м. Васильків,
м. Краматорськ,
м. Львів,
м. Бурштин

Інші види

Про надання
інформації

Статистична
інформація, інші
види інформації

Про суми
надходжень
екологічного
податку.
Про екологічну
інформацію
щодо
найбільших
забруднювачів
повітря, ґрунтів
і водних
ресурсів
області
про
функціонуванн

я
антикорупційн
их підрозділів
обласної
державної
адміністрації;
про отримані
відзнаки,
нагороди,
медалі, звання
членами
апарату ОДА та
керівниками
структурних
підрозділів
ОДА і за які
заслуги;
про створені у
2018 році та
існуючі
території
природнозаповідного
фонду; щодо
інформації про
водойми, які
надані в
оренду; щодо
видачі дозволів
на викиди
забруднюючих
речовин із
стаціонарних
джерел; про

план заходів із
реалізації
Карпатської
конвенції на
території ІваноФранківської
області у 2019
році, та чи
передбачені/ви
трачені на неї
кошти; про
будівництво
сонячних,
вітрових
електростанцій
та МГЕС, ГЕС;
про перелік та
вартість
природоохорон
них заходів, що
фінансувались
та будуть
фінансуватись з
ОФОНПС; про
надання
інформації
щодо НПП
«Чорний ліс»;
про стан
дороги
ЯблунівДелятин; про
ДП «ІваноФранківський

Управління з
питань цивільного
захисту ОДА

6

3

-

-

3

2

2

1

1

4

3

6

-

м. ІваноФранківськ,
м. Київ,
м. Калуш,
м. Кривий Ріг

Інші види
інформації, про
надання екологічної
інформації

комбінат
хлібопродуктів
»; про
Бурштинську
ТЕС; про
отримання
висновку з
ОВД; про
вантажну
автомобільну
техніку;
про
застосування на
полях с/г
отрутохімікатів
; про надання
інформації
щодо паспортів
МВВ
Про надання
інформації
щодо:
володіння
відзнаками,
нагородами,
медалями;
екологічної
інформації в м.
Калуш;
передавання на
баланс об’єктів
цивільного
захисту та
надання копій

Управління
24
культури,
національностей
та релігій ОДА

Управління
спорту ОДА

4

24

3

-

-

-

-

-

1

1

-

10

-

12

-

-

1

-

-

-

6

-

24

-

-

7 - м.Київ,
4 - с. Крихівці
Івано-Франківська
область,
9 - м.ІваноФранківськ,
2 - смт
Богородчани,
1 - м. Коломия
м. Київ

Інформації щодо
нематеріальної
культурної
спадщини.
Про діяльність
релігійних
організацій
Обсяги фінансування
видів спорту.

Івано-Франківська
область, Снятинський
район, с. ХутірБудилів

Мережа та кількість
працівників у сфері
спорту.

м. Івано-Франківськ

Інформація щодо

документів;
загальної суми
збитків,
кількості
зруйнованих
внаслідок
негоди об’єктів
на території
області,
кількості
необхідних та
виділених
коштів для
подолання
наслідків
негоди
Питання релігії

-

проведення Кубку
Єдності-2019.
м. Запоріжжя

Служба у справах
дітей ОДА

5

3

-

-

2

-

1

4

-

5

-

5

-

Управління ОДА з
питань ресурсного
забезпечення

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Державний архів
ІваноФранківської
області

5

-

-

-

5

-

1

4

-

2

-

5

-

Інформація щодо
проведення
чемпіонатів України
з гімнастики
спортивної
Освіта, наукова
діяльність - 1.
Діяльність місцевих
органів виконавчої
влади - 2.
Реалізація житлової
політики,
будівництво - 2

-

-

-

-

м. Івано-Франківськ

Про нагородження
керівників
державних органів

м. Івано-Франківськ

Про функціонування
антикорупційних
підрозділів, про
відповідальних осіб
за реалізацію
антикорупційної
програми та перелік
посад працівників з
високим та
підвищеним рівнем
корупційних ризиків

4 - м. ІваноФранківськ,
1 - м. Київ

-

Загальна кількість
наданих
відповідей
громадянам з
відтермінуванням
строку надання
відповіді

18

Загальна
кількість
відмов у
наданні
інформації
на запит

19
Богородчанська

Про метричні книги
м. Рогатин
за 1866-1943 рр.

м. Вишневе

Про перелік
метричних книг у
Державному архіві
області

м. Вишневе

Про перелік
оцифрованих описів
фондів та їх
оприлюднення, план
оцифровування
документів у
держархіву області
на 2019 рік

Загальна кількість запитів, відповідь на які була
оскаржена до керівника вищого органу
Відмова у
Надання
задоволенні відповіді на
запиту на
запит на
інформацію інформацію
20

4

м. Рогатин

21
-

Надання
неповної
інформації

22
-

Несвоєчасне надання
інформації

23
-

Загальна кількість запитів, відповідь на які була
оскаржена до суду
Відмова в
задоволенні
запиту на
інформацію
24

-

Надання
відповіді на
запит на
інформацію
25

-

Надання Несвоєчасне
непoвної
надання
інформації
інформації

26
-

27
-

-

РДА - 3
Тисменицька
РДА
Виконавчий
комітет ІваноФранківської
міської ради - 17
Виконавчий
комітет Калуської
міської ради - 10
Виконавчий
комітет
Коломийської
міської ради - 6
Виконавчий
комітет
Яремчанської
міської ради - 5
Департамент
охорони
здоров’я - 2
Служба у справах
дітей

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

