
Дата надходження Зміст запиту Зміст відповіді Дата відповіді 

01.11.2011 р. Про присвоєння 

почесного звання 

України «Мати-героїня» 

Надано інформацію 

запитувачеві 

02.11.2011 р. 

03.11.2011 р. Про підтримку 

національних меншин у 

Хмельницькій області 

Надано інформацію 

запитувачеві 

09.11.2011 р. 

03.11.2011 р.  Про керівників 

громадських рад при 

місцевих державних 

адміністраціях 

- Запит направлено за 

компетенцією районним 

державним адміністраціям; 

- надано інформацію 

запитувачеві 

07.11.2011 р. 

 

 

09.11.2011 р. 

07.11.2011 р. Про спорудження 

монументально-

скульптурної композиції 

«Віра, Надія. Любов» 

- Запит направлено за 

компетенцією 

Хмельницькій міській раді 

та Головному управлінню 

юстиції у Хмельницькій 

області; 

- надано відповідь 

запитувачеві 

11.11.2011 р. 

 

 

 

 

 

11.11.2011 р. 

09.11.2011 р. Про надання контактних 

даних навчальних 

закладів області 

Надано інформацію 

запитувачеві 

14.11.2011 р. 

09.11.2011 р. Про фінансування 

проектів, що 

реалізовуються 

організаціями етнічних 

німців області 

Надано інформацію 

запитувачеві 

15.11.2011 р. 

11.11.2011 р. Про виконання 

обласного бюджету 

Надано інформацію 

запитувачеві 

17.11.2011 р. 

11.11.2011 р. Про тарифи на 

водопостачання, 

водовідведення та 

електроенергію 

Надано інформацію 

запитувачеві 

17.11.2011 р. 

15.11.2011 р. Про показники 

місцевого господарства 

області 

- Направлено лист 

запитувачу про 

продовження строку 

розгляду запиту 

- запит направлено за 

компетенцією Головному 

управлінню статистики у 

Хмельницькій області; 

- надано інформацію 

запитувачеві 

18.11.2011 р. 

 

 

 

12.12.2011 р. 

 

 

 

12.12.2011 р. 

15.11.2011 р. Про розмір 

кредиторської 

заборгованості по 

заробітній платі 

Надано інформацію 

запитувачеві 

21.11.2011 р. 

21.11.2011 р. Про надання копій 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації та 

інформації про майнове 

Надано інформацію 

запитувачеві 

25.11.2011 р. 



забезпечення голови 

адміністрації і його 

заступників 

23.11.2011 р. Щодо Державного акту 

на право постійного 

користування 

земельною ділянкою 

- Запит направлено за 

компетенцією Головному 

управлінню Держкомзему 

в області та обласному 

управлінню лісового 

мисливського 

господарства; 

- надано інформацію 

запитувачеві 

28.11.2011 р. 

 

 

 

 

 

 

28.11.2011 р. 

25.11.2011 р. Про фінансування 

будівництва та ремонту 

доріг в області 

- Запит направлено за 

компетенцією Службі 

автомобільних доріг в 

області; 

- надано інформацію 

запитувачеві 

29.11.2011 р. 

 

 

 

01.12.2011 

28.11.2011 р. Про притягнення 

державних службовців 

обласної державної 

адміністрації до 

дисциплінарної 

відповідальності 

Надано інформацію 

запитувачеві 

01.12.2011 р. 

28.11.2011 р. Про перелік об’єктів 

культурної спадщини 

області  

Надано інформацію 

запитувачеві 

02.12.2011 р. 

28.11.2011 р. Про надання копії листа 

облдержадміністрації 

Надано інформацію 

запитувачеві 

29.11.2011 

29.11.2011 р. Про перелік 

комунальних 

лісогосподарських 

підприємств області 

- Запит направлено за 

компетенцією об’єднанню 

«Хмельницькоблагроліс»; 

- надано інформацію 

запитувачеві 

01.12.2011 р. 

 

 

01.12.2011 р. 

30.11.2011 р. Про створення сайту 

облдержадміністрації 

Надано інформацію 

запитувачеві 

06.12.2011 р. 

 


