Дата надходження
05.09.2011 р.
07.09.2011 р.

08.09.2011 р.

12.09.2011 р.
12.09.2011 р.
12.09.2011 р.

12.09.2011 р.
13.09.2011 р.
13.09.2011 р.
15.09.2011 р.
19.09.2011 р.
19.09.2011 р.
20.09.2011 р.

20.09.2011 р.

Зміст запиту
Про ринки
Хмельницької області
Про результати
тендерних закупівель,
проведених управлінням
освіти і науки
Щодо несправності
міжміського телефонного
зв’язку

Зміст відповіді
Надано інформацію
запитувачеві

Дата відповіді
09.09.2011 р.
08.09.2011 р.

Надано відповідь
запитувачеві

- Запит направлено за
12.09.2011 р.
компетенцією Шепетівській
райдержадміністрації;
- відповідь запитувачеві
13.09.2011 р.
про направлення запиту за
компетенцією
Про кількість державних
15.09.2011 р.
Надано інформацію
службовців, які вийшли
запитувачеві
на пенсію
Про кількість запитів на Надано інформацію
14.09.2011 р.
інформацію
запитувачеві
Про склад земель
- Запит направлено за
14.09.2011 р.
Калачковецької
компетенцією Кам’янецьсільської ради
Подільській райдержадміністрації та Калачковецькій
сільській раді;
- відповідь запитувачеві
14.09.2011 р.
про направлення запиту за
компетенцією
Про закупівлю товарів та
15.09.2011 р.
Надано інформацію
послуг для закладів
запитувачеві
освіти області
Про надання копії
15.09.2011 р.
Надано інформацію
розпорядження голови
запитувачеві
облдержадміністрації
Про фінансування
19.09.2011 р.
Надано інформацію
молодіжних громадських
запитувачеві
організацій
Про надання копії листа Надано інформацію
20.09.2011 р.
запитувачеві
Про будівництво другої
23.09.2011 р.
Надано інформацію
черги Чернелівського
запитувачеві
водогону
Про покращення
Надано відповідь
20.09.2011 р.
житлових умов
запитувачеві
Про компенсацію за
26.09.2011 р.
пільговий проїзд окремих Надано відповідь
категорій громадян
запитувачеві
транспортом.
Про кількість коштів,
- Запит направлено за
виділених на проведення
23.09.2011 р.
компетенцією в РДА, МВК;
заходів з нагоди 74-ої
- відповідь запитувачеві
річниці заснування
26.09.2011 р.
про направлення запиту за
Хмельницької області
компетенцією

22.09.2011 р.

26.09.2011 р.
26.09.2011 р.
28.09.2011 р.

30.09.2011 р.

Про систему
електронного
документообігу в
облдержадміністрації
Про витрати на
утримання апарату
облдержадміністрації
Про надання копії
протоколу засідання
Координаційної ради
Про створення системи
земельного кадастру
Про прийняті рішення
щодо відчуження
земельних ділянок

28.09.2011 р.
Надано відповідь
запитувачеві
Надано відповідь
запитувачеві
Надано відповідь
запитувачеві

29.09.2011 р.
30.09.2011 р.

- Запит направлено за
30.09.2011 р.
компетенцією в Головне
управління Держкомзему в
Хмельницькій області
- запит направлено за 04.10.2011 р.
компетенцією в Головне
управління Держкомзему в
Хмельницькій області;
- надано відповідь запиту04.10.2011 р.
вачеві про направлення запиту за компетенцією та
щодо рішень, прийнятих
облдержадміністрацією

