
Дата 

надходження 
Зміст запиту Зміст відповіді Дата відповіді 

01.04.2015р.  

Щодо копії декларації 

про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання 

фінансового характеру 

голови Хмельницької 

ОДА за 2014 рік 

надано інформацію 

запитувачу 
02.04.2015р. 

02.04.2015р.  

Щодо кількості 

дитячих будинків, які 

вивезені до 

Хмельницької області 

із зони АТО та в які 

населенні пункти 

надано інформацію 

запитувачу 
07.04.2015р. 

02.04.2015р. 

Щодо надання копій 

документів, що 

свідчать про 

здійснення виділення 

із бюджету 

Хмельницької області 

коштів у 2011-2012рр. 

викладачу ХУУП 

надано відповідь 

автору 
08.04.2015р. 

03.04.2015р. 

Щодо кількості 

державних службовців, 

призначених на посади 

у 2014 році до апарату 

Хмельницької 

облдержадміністрації 

надано інформацію 

запитувачу 
06.04.2015р. 

03.04.2015р. 

Щодо інформації про 

дошкільні навчальні 

заклади станом на 2015 

рік 

надано інформацію 

запитувачу 
08.04.2015р. 

07.04.2015р. 
Щодо інформації про 

переміщених осіб 

надано інформацію 

запитувачу 
10.04.2015р. 

09.04.2015р. 

Щодо кількості 

закуплених 

онкопрепаратів в 

Хмельницькій області 

у 2014 та 2015рр. 

надано інформацію 

запитувачу 
16.04.2015р. 

09.04.2015р. 

Щодо діючих у 2015р. 

норм харчування 

донорів крові 

відповідно до ЗУ «Про 

донорство крові та її 

компонентів» 

надано інформацію 

запитувачу 
16.04.2015р. 

09.04.2015р. 

Щодо надання 

переліку первинних 

мисливських 

колективів, організацій 

УТМР, що офіційно 

ведуть діяльність у 

Хмельницькій області 

надано відповідь 

автору 
14.04.2015р. 



10.04.2015р. 

Щодо інформації про 

рідкісні (орфанні) 

захворювання в 

Хмельницькій області 

надано інформацію 

запитувачу 
17.04.2015р. 

10.04.2015р. 

Щодо кількості хворих 

на бронхіальну астму у 

Хмельницькій області 

надано інформацію 

запитувачу 
17.04.2015р. 

14.04.2015р. 

Щодо кількості 

одиниць по кожному 

препарату згідно 

запропонованої 

таблиці 

надано інформацію 

запитувачу 
16.04.2015р. 

14.04.2015р. 

Щодо регіональних 

довгострокових 

програм з пільгового 

кредитування 

будівництва або 

придбання житла для 

внутрішньо 

переміщених осіб 

надано інформацію 

запитувачу 
20.04.2015р. 

15.04.2015р. 

Щодо розпорядження 

про затвердження 

лімітів та відсоткові 

норми вилучення 

транспортних засобів 

по м. Хмельницькому 

(2014-2015рр.) 

надано інформацію 

запитувачу 
20.04.2015р. 

15.04.2015р. 

Щодо переліку всіх 

друкованих та інтернет 

ЗМІ Хмельницької 

області із зазначенням 

контактної інформації 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

21.04.2015р. 

15.04.2015р. 

Щодо надання 

Регіональної стратегії 

розвитку 

Хмельницької області 

надано інформацію 

запитувачу 

 

20.04.2015р. 

15.04.2015р. 

Щодо надання плану 

люстрацій них 

перевірок директорів 

департаментів та 

начальників управлінь 

Хмельницької ОДА 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

20.04.2015р. 

15.04.2015р. 

Щодо розподілу 

коштів субвенції з 

держбюджету для 

ДЮСШ Хмельницької 

області, що 

фінансувалися з 

ФССТВП до 2015р. 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

 

21.04.2015р. 

16.04.2015р. 

Щодо телефонних 

«гарячих ліній» для 

надання 

надано інформацію 

запитувачу 

 

22.04.2015р. 



консультативної 

допомоги учасникам 

АТО та членам їх 

сімей 

16.04.2015р. 

Щодо переліку 

Громадських рад при 

державному органі 

надано інформацію 

запитувачу 

 

22.04.2015р. 

17.04.2015р. 

Щодо уточнюючої 

інформації щодо 

медичного закладу 

СМЧ-4 м. Нетішин 

Хмельницької області 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

21.04.2015р. 

17.04.2015р. 

Надати копію листа 

Хмельницького 

обласного управління 

лісового та 

мисливського 

господарства від 

28.04.2014р.  

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

 

22.04.2015р. 

20.04.2015р. 

Щодо закупівлі 

онкопрепаратів 

Хмельницьким 

обласним 

онкологічним 

диспансером на 2015 

рік 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

 

23.04.2015р. 

21.04.2015р. 

Щодо субвенцій на 

компенсаційні виплати 

автомобільним 

перевізникам за 

пільгові перевезення 

окремим категорій 

громадян 

Хмельницької області 

за 2014 рік та I квартал 

2015 року 

 

 

 

 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

 

 

27.04.2015р. 

21.04.2015р. Щодо кошторису 

витрат, пов’язаних з 

підготовкою та 

проведенням конкурсу 

 

надано інформацію 

запитувачу 

 

27.04.2015р. 

21.04.2015р. Надати умови 

конкурсу щодо 

визначення 

автомобільних 

перевізників, який 

відбувся 16.04.2015р. 

 

 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

27.04.2015р. 

21.04.2015р. Щодо рішення 

конкурсного комітету, 

який відбувся 

16.04.2015р. 

 

надано інформацію 

запитувачу 

 

27.04.2015р. 

21.04.2015р. Щодо складу 

обласного конкурсного 

 

надано інформацію 

 

27.04.2015р. 



комітету з підготовки 

та проведення 

конкурсів 

запитувачу 

22.04.2015р. Щодо фінансування 

Хмельницької ОДА у 

2015 році на житло 

інвалідам війни III 

групи (учасникам 

бойових дій в 

Афганістані) 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

 

28.04.2015р. 

22.04.2015р. Надати перелік 

об’єктів приватизації 

(продажу), які 

заплановані на 2015 рік 

надано відповідь 

автору 

 

28.04.2015р. 

24.04.2015р. Щодо копій декларацій 

про майно, доходи, 

витрати за 2014 рік 

голови Хмельницької 

ОДА та його 

заступників 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

29.04.2015р. 

24.04.2015р. Щодо заходів з 

відзначення у 2015році 

70-ї річниці Перемоги 

над нацизмом у Європі 

та 70-ї річниці 

завершення Другої 

світової війни 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

 

30.04.2015р. 

24.04.2015р. Щодо перейменування 

населених пунктів, 

вулиць, будівель, 

провулків, пам’ятників 

тощо 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

29.04.2015р. 

24.04.2015р. Щодо розпорядчих 

документів, які 

видавалися 

Хмельницькою ОДА в 

інформаційно-

пошукових системах у 

галузі права 

комерційних 

розробників 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

 

 

29.04.2015р. 

27.04.2015р. Щодо випалювання 

залишків сухої 

рослинності 

надано відповідь 

автору 

 

29.04.2015р. 

28.04.2015р. Щодо договору оренди 

земельної ділянки 

водного фонду 

Заставківської 

сільської ради 

Красилівського р-ну 

надано відповідь 

автору 

 

 

29.04.2015р. 

28.04.2015р. Щодо кількості 

випускників ЗОШ 

надано інформацію 

запитувачу 

06.05.2015р. 



Хмельницької області, 

які вступили на 

навчання до 

європейських ВНЗ у 

2014р. 

28.04.2015р. Щодо прав окремих 

категорій громадян  

надано відповідь 

автору 

29.04.2015р. 

29.04.2015р. Щодо надання 

розпорядчого 

документа про план 

люстраційної 

перевірки 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

07.05.2015р. 

29.04.2015р. Щодо 

природоохоронних 

заходів за 2013-2014рр. 

надано інформацію 

запитувачу 

 

06.05.2015р. 

 


