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На № 08-27/0215 від 23.01,2014
Відділ роботи із зверненнями
громадян апарату
Запорізької облдержадміністрації

Про надання звітів про
задоволення запитів на
публічну інформацію
Запорізька районна державна адміністрація повідомляє, що протягом
січня-квітня 2018 року до райдержадміністрації надійшло 6 інформаційних
запитів, а саме:
1) запит надійшов від громадянки Вінницької Олени щодо інформації про
преміювання кожного працівника органів влади України в 2016-2017 роках.
2) запит надійшов від громадянина Бобула Іво щодо інформації про
преміювання кожного працівника органів влади в Україні за 2014-2017 роки.
3) запит надійшов від громадянина Авдєєва Віктора щодо надання
документів про встановлення заохочувальних відзнак та тексти положень про
них.
4) запит надійшов від громадянина Клетинського Сергія Вячеславовича
щодо забудови парку поколінь.
5) запит надійшов від Чубкіна Олександра Сергійовича щодо надання
інформації про автоперевізників, які обслуговують приміські автобусні
маршрути загального користування, що не виходять за межі території
Запорізької області.
6) запит надійшов від громадського об’єднання «Суспільне око» щодо
комунальної інфраструктури району.
7) запит надійшов від громадського об’єднання «Суспільне око» щодо
комунальної інфраструктури району.
Запити відпрацьовані належним чином, відповідно до вимог діючого
законодавства.
Додатки: на 1 арк. в 1 прим.
Голова райдержадміністрації
Березовка А.М. 278 50 05

А.Г.Васюк

Статистичний звіт
про задоволення запитів на публічну інформацію, що надійшли
до Запорізької районної державної адміністрації
протягом січня-квітня 2018 року
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