
Найбільш запитувані документи 2014 рік 
№ 

п/п 
Тематика запитів Запитувана інформація  

За січень 2014 року 

- - -  

За лютий 2014 року 

1 
Цивільний захист та 

надзвичайні ситуації 

- Про готовність до несприятливих погодних умов 

(ожеледиці), наявність відповідних планів дій та обсяги 

необхідних реагентів на підвідомчій території 

2 
Законність і 

правопорядок 

- Про наявність спеціально уповноваженого структурного 

підрозділу (посадової особи) відповідального за заходи з 

виявлення та протидії корупції 

3 
Нормативно-правові 

питання 

- Про надання завіреної копії рішення Нововодолазької 

селищної ради 

За березень 2014 року 

4 Архівна справа 

- Про надання стажевої довідки з інформацією про 

зарахування у члени колгоспу «Серп і молот» та дату 

ліквідації колгоспу 

5 
Агропромисловий 

розвиток 

- Про надання переліку сільськогосподарських підприємств 

району 

За квітень 2014 року 

6 
Житлово-комунальне 

господарство 
- Про надання переліку комунальних підприємств району 

За травень 2014 року 

- - - 

За червень 2014 року 

7 Державне управління 
- Про умови участі в торгах торгуючих організацій, що 

здійснює продаж автомобілів 

8 
Містобудування та 

архітектура 

- Про перегляд та скасування НПА, що суперечать ЗУ «Про 

регулювання містобудівної документації» 

9 

Торгівля та 

зовнішньоекономічна 

діяльність 

- Щодо товарообігу та надані послуги району країнами ЄС 

10 Державне управління 
- Щодо відповідальності політиків та посадовців на 

загальнодержавному рівні та в межах окремих регіонів 

За липень 2014 року 

11 Освіта 
- Щодо надання статистичної інформації про 

загальноосвітні навчальні заклади 

За серпень 2014 року 

12 Освіта 
- Щодо надання інформації по загальноосвітнім навчальним 

закладам 

13 Земельні питання 
- Щодо передачі у власність земельних ділянок 

реформованого КСП 

14 Державне управління 
- Щодо реалізації окремих напрямків мовної політики в 

Україні 

   За вересень 2014 року 

15 Соціальний захист 
- Про переселенців із зони АТО, які зупинилися в 

Харківській області 

За жовтень 2014 року 

- - -  

За листопад 2014 року 



16 Земельні питання - Про стан природно-заповідного фонду району 

17 Державне управління 
- Про працівників районної державної адміністрації, які 

підпадають під дію Закону України «Про очищення влади» 

18 
Агропромисловий 

розвиток 

- Про надання інформації щодо сільськогосподарських 

підприємств району 

За грудень 2014 року 

19 
Екологія і природні 

ресурси 
- Про охорону навколишнього природного середовища 

20 
Агропромисловий 

розвиток 
- Про виробників сільськогосподарської продукції району 

21 
Сім’я, молодь та 

спорт 

- Про проведення конкурсів проектів розроблених 

громадськими організаціями з питань дітей та виділення 

коштів на їх реалізацію 

 


