Довідка
про роботу із запитами на публічну інформацію
в апараті Державної служби України з надзвичайних
ситуацій за третій квартал 2013 року
Відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної
інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 р. № 547 “Питання
забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”,
постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583
“Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах
виконавчої влади” у ДСНС України доступ громадськості до публічної
інформації забезпечується через офіційний веб-портал ДСНС України
(http://www.mns.gov.ua/), рубрика "Доступ до публічної інформації" та
наданням інформації запитувачам на їх запити.
За третій квартал 2013 року до ДСНС України надійшло 42 запити на
публічну інформацію, які своєчасно в установленому чинним
законодавством порядку були опрацьовані відповідними структурними
підрозділами та надано відповіді. Із них надійшло поштою - 21, електронною
поштою - 18, факсом - 2, на особистому прийомі громадян отримано 1 запит
(додаток).
За категорією запитувачів найбільше інформаційних запитів надійшло
від фізичних осіб - 18, юридичних осіб - 10, представників засобів масової
інформації - 8, органів виконавчої влади як до розпорядника інформації - 5;
об'єднань громадян (без статусу юридичної особи) - 1.
За територіальною ознакою найбільше інформаційних запитів
надійшло з м. Києва - 16 (36 відсотків загальної кількості отриманих запитів).
Решта інформаційних запитів, що надійшли до ДСНС України,
розподілилися наступним чином: Кіровоградська та Хмельницька області по
4 запити відповідно, Львівська - 3, Автономна Республіка Крим, Київська,
Луганська, Сумська, Харківська та Чернігівська області по 1 запиту
відповідно. Без адреси було опрацьовано 7 запитів, по 1 запиту надійшло з
Російської Федерації та Республіки Молдова.
У більшій частині інформаційних запитів запитувачів цікавила
інформація різнопланового характеру, а саме: інформація щодо надзвичайних
ситуацій та загрози стихійного лиха, робота центральних та місцевих органів
виконавчої влади тощо (19 запитів, що склало 46 відсотків загальної
кількості), правова інформація - 8, інформація про стан довкілля - 7.
За інформацією довідково-енциклопедичного характеру до ДСНС України
звернулося 3 запитувачі, за статистичною та податковою інформаціями
по 2 запитувачі відповідно, за інформацією про товар (роботу, послуги)
1 запитувач.
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