
Дата 

надходження 
Зміст запиту Зміст відповіді Дата відповіді 

04.05.2016р.  

Щодо практичної 

допомоги внутрішньо 

переміщеним особам 

надано інформацію 

запитувачу 
10.05.2016р. 

04.05.2016р. 

Щодо зареєстрованих 

внутрішньо 

переміщених осіб в 

області 

надано інформацію 

запитувачу 

 

10.05.2016р. 

04.05.2016р. 

Щодо кількості хворих 

на легеневу 

гіпертензію в області 

надано інформацію 

запитувачу 

 

10.05.2016р. 

05.05.2016р. 

Щодо законів України, 

інших нормативно – 

правових актів, якими 

регулюється 

правильність 

проходження пологів 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

10.05.2016р. 

06.05.2016р. 

Щодо надання копії 

укладання договору 

оренди ставка в 

Теофіпольському 

районі, 

зареєстрованого від 

23.02.2006р. 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

 

12.05.2016р. 

10.05.2016р. 

Щодо структурного 

поділу та кількості 

держслужбовців в 

Департаменті освіти і 

науки Хмельницької 

облдержадміністрації 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

12.05.2016р. 

10.05.2016р. 

Щодо переліку 

виробників паливних 

гранул (пелет), 

зареєстрованих в 

Хмельницькій області 

надано відповідь 

автору 

 

 

11.05.2016р. 

11.05.2016р. 

Щодо витрат на 

утримання вихованця у 

дитячому будинку – 

інтернаті, будинку 

дитини, школах – 

інтернатах області 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

17.05.2016р. 

11.05.2016р. 

Щодо зареєстрованих 

випадків інфікування 

за 2015 рік 

надано інформацію 

запитувачу 

 

16.05.2016р. 

12.05.2016р. 
Щодо стану систем 

теплопостачання 

надано інформацію 

запитувачу 

 

18.05.2016р. 

12.05.2016р. 

Щодо надання копій 

звітів про зайнятість та 

працевлаштування 

інвалідів апарату ОДА 

за 2013, 2014, 2015 рр. 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

16.05.2016р. 



12.05.2016р. 

Щодо переліку 

виробників теплової 

енергії на котельнях 

надано інформацію 

запитувачу 

 

18.05.2016р. 

13.05.2016р. 

Щодо запитаних 

показників місцевих 

бюджетів 

Хмельницької області, 

а також чисельність 

населення області 

станом на 01.01.2015р. 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

 

18.05.2016р. 

17.05.2016р. 

Щодо переліку 

орендарів земельних 

ділянок (паїв) в області 

станом на 01.01.2016р. 

надано відповідь 

автору 

 

20.05.2016р. 

17.05.2016р. 

Щодо переліку 

автостанцій області та 

суб’єктів 

господарювання, які їх 

обслуговують та їм 

належать 

надано відповідь 

автору 

 

 

20.05.2016р. 

17.05.2016р. 

Щодо морфологічного 

складу, обсягів та ваги 

твердих побутових 

відходів (ТПВ)в 

області у 2014-2015рр. 

надано відповідь 

автору 

 

 

20.05.2016р. 

17.05.2016р. 

Щодо структури, 

штатної чисельності 

Хмельницького 

обласного контактного 

центру, а також 

кількість звернень 

громадян, які 

надходили до центру 

за 2015 рік та I кв. 

2016р. 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

 

 

23.05.2016р. 

18.05.2016р. 

Щодо надання копій 

документів щодо 

роботи комісії, 

створеної наказом 

управління культури, 

національностей, 

релігій та туризму 

ОДА від 05.10.2015р. 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

 

24.05.2016р. 

18.05.2016р. 

Щодо переліку 

друкованих ЗМІ та 

телерадіокомпаній 

надано інформацію 

запитувачу 

 

24.05.2016р. 

20.05.2016р. 

Щодо виконання 

планових показників 

місцевих бюджетів 

області окремо по 

загальному фонді 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

24.05.2016р. 

    



23.05.2015р. Щодо переліку 

закладів культури 

хмельницької області 

надано інформацію 

запитувачу 

26.05.2016р. 

23.05.2016р. 

Щодо переліку 

суб’єктів державної 

реєстрації 

Хмельницької області 

надано відповідь 

автору 

 

26.05.2016р. 

24.05.2016р. 

Щодо суми коштів, які 

витрачалися на 

оновлення сайту 

Хмельницької ОДА 

надано інформацію 

запитувачу 

 

30.05.2016р. 

25.05.2016р. 

Щодо штатного 

розпису, фонду з/п і 

річного кошторису 

Хмельницької ОДА, а 

також кількість 

працюючих 

пенсіонерів 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

 

31.05.2016р. 

25.05.2016р. 

Щодо надання 

завірених копій 

розпоряджень голови 

ОДА про покладання 

обов’язків на 

заступників голови 

ОДА 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

 

31.05.2016р. 

26.05.2016р. 

Щодо кількості хворих 

на всі форми активного 

туберкульозу станом 

на кінець 2015 року в 

розрізі районів та міст 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

01.06.2016р. 

26.05.2016р. 

Щодо переліку діючих 

дитячих таборів на 

території 

Хмельницької області 

у 2016 році 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

01.06.2016р. 

27.06.2016р. 

Щодо переліку вищих 

навчальних закладів, 

професійно – 

технічних навчальних 

закладів та закладів 

післядипломної освіти 

в області 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

 

02.06.2016р. 

30.05.2016р. 

Щодо надання копій 

декларацій про доходи, 

витрати і зобов’язання 

фінансового характеру 

за 2015 рік 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

02.06.2016р. 

30.05.2016р. 

Щодо голів місцевих 

державних 

адміністрацій, які 

станом на 01.05.2016р. 

є депутатами місцевих 

надано відповідь 

автору 

 

 

02.06.2016р. 



рад 

31.05.2016р. 

Щодо соціальних 

проектів в рамках 

обласних програм 

соціального захисту 

населення з 2010 по 

2016рр., а саме: 

проектів зазначених 

громадських 

організацій 

надано інформацію 

запитувачу 

 

 

 

 

03.06.2016р. 

 


