
Найбільш запитувані документи 2013 рік 
№ 

п/п 
Тематика запитів Запитувана інформація  

За січень 2013 року 

1 Агропромисловий 

розвиток 

- Про надання списку агровиробників району 

2 - Про дотації в молочному скотарстві регіону 

За лютий 2013 року 

- - - 

За березень 2013 року 

3 Соціальний захист 
- Про створення умов доступності до будівель сільських 

(селищних) рад, шкіл, медичних закладів 

4 
Агропромисловий 

розвиток 

- Про отримувачів коштів держбюджету України 

5 
- Надання інформації про всі підприємства, які займаються 

тваринництвом на території району 

6 
Житлово-комунальні 

питання 

- Про надання переліку безхазяйного майна на території 

Нововодолазького району 

За квітень 2013 року 

7 
Агропромисловий 

розвиток 

- Про потенційних учасників проекту по створенню єдиної 

загальнонаціональної бази даних агропромислових, 

переробних, виробничих та комерційних компаній м’ясного 

напрямку 

8 

Соціальний захист 

- Про стан дотримання прав людини в сфері запобігання 

торгівлі людьми на території району 

9 
- Про виконання п.5 Указу Президента України від 

28.01.2010 № 75/2010 

За травень 2013 року 

10 
Агропромисловий 

розвиток 

- Про підприємства району, які займаються тваринництвом 

та рослинництвом 

За червень 2013 року 

11 Агропромисловий 

розвиток 

- Про підприємства, які займаються виробництвом та 

реалізацією сировини (олії тех.. рослинного походження) 

12 - Про використання коштів обласного бюджету 

13 
Житлово-комунальні 

питання 

- Про підприємства і організації усіх форм власності, що 

використовують для енергопостачання місцеві види палива 

14 
Агропромисловий 

розвиток 

- Про господарства, які вирощують ярову пшеницю, ячмінь, 

просо та горох 

15 Соціальний захист 
- Про результати оцінки потреб в соціальних послугах, яка 

проводилася в 2013 році 

За липень 2013 року  

16 Будівництво - Про будівництво бурових вишок з добичі газу 

17 Охорона здоров’я - Про розподіл путівок 

18 
Житлово-комунальні 

питання 

- Щодо отримувачів коштів згідно з Програмою 

реформування і розвитку ЖКГ Харківської обл. на 2010-

2014 рр.  

19 
- Щодо отримувачів коштів відповідно до обласної 

Програми поводження з ТПВ на 2005-2014 рр. 

20 Земельні питання 
- Про надання копії документу, що засвідчує право 

власності або оренди на земельну ділянку 

За серпень 2013 року 

21 Соціальний захист 
- Про забезпечення населення засобами приймання сигналів 

цифрового телерадіомовлення 



За вересень 2013 року 

22 Соціальний захист 
- Щодо фактичного вартісного розміру регіонального 

прожиткового мінімуму 

За жовтень 2013 року 

23 Нормативно-правові - Про правонаступника Нововодолазького РТП 

24 Фінансові питання - Про бюджет району на 2013 рік 

25 Нормативно-правові -  Про розпорядника архівів Нововодолазького РТП 

26 
Агропромисловий 

розвиток 

- Про надання переліку усіх діючих с/г підприємств різної 

форми власності 

27 
Житлово-комунальні 

питання 

- Про розмір тарифів на водопостачання, водовідведення, 

теплопостачання, утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій для населення та комерційних 

споживачів, назву нормативно-правових документів, якими 

введені тарифи, дата введення тарифів станом на 2012 та 

2013 роки на території м. Харків та Харківської обл. 

За листопад 2013 року 

28 Освіта 

- Про надання переліку загальноосвітніх навчальних 

закладів Харківської області із зазначенням кількості учнів, 

які навчалися в них на 2012/2013 навчальний рік 

29 
Житлово-комунальні 

питання 

- Про кількість гуртожитків (окремо гуртожитків 

соціального типу) на підвідомчій території 

За грудень 2013 року 

30 Фінансування 
- Щодо фактичних посадових окладів працівників 

відповідно до штатного розпису 

31 Економіка 

- Щодо переліку соц. стандартів та нормативів, врахованих 

при розробці прогнозів та програм соціально-економічного 

розвитку району 

 


