
Звіт 

про роботу з запитами на публічну інформацію  

у структурних підрозділах виконавчого комітету 

міської ради за 2011 рік 

На виконання Закону України від13.01.2011р. №2939-VI «Про доступ до 

публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011р. 

№547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до 

публічної інформації», доручення  Кабінету Міністрів України  від 

20.05.2011р. № 4272/0/1-11/01-003, листа управління у справах преси та 

інформації облдержадміністрації від 05.05.2011р. №201-01-26, 

розпорядження голови облдержадміністрації від 31.05.2011р. «Про 

затвердження Плану заходів  з організації виконання в області Указу 

Президента України від 5 травня 2011р. №547/2011 «Питання забезпечення 

органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» виконавчим 

комітетом міської ради здійснено ряд заходів. 

Зокрема, проведено  апаратне навчання з вивчення основних вимог 

Закону України «Про доступ до публічної інформації», в якому взяли участь  

керівники та працівники структурних підрозділів виконавчого комітету 

міської ради.  

Видано розпорядження міського голови від 26.05.2011р. №300-р «Про 

заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації», яким  

визначено керівників структурних підрозділів виконавчого комітету  

відповідальними за доступ  до публічної інформації, розпорядником якої є 

виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, розроблені відповідні 

форми запитів на інформацію та оприлюднено їх  у визначеному Законом 

порядку.  

Прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 06.09.2011р. 

№530 «Про примірний порядок складання і надання запитів на інформацію».  

На веб-сторінці виконавчого комітету створений розділ «Доступ до 

публічної інформації» з підрозділами, на яких розміщений Закон України 

«Про доступ до публічної інформації», Указ Президента України від 5 травня 

2011р. №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади 

доступу до публічної інформації», роз’яснено порядок оскарження рішень 

розпорядника інформації або його бездіяльності. Окрім цього, на виконання 

ст. ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» на веб-сайті 

виконавчого комітету оприлюднено інформацію:  

-організаційну структуру виконавчого комітету, функції, повноваження,  

основні завдання,  напрями діяльності та  фінансові ресурси (структуру та 

обсяг бюджетних коштів,  порядок та механізм їх витрачання, тощо) 

структурних підрозділів;  

- інформація про діяльність структурних підрозділів, а саме: про їх 

місцезнаходження,   поштову   адресу,   номери   засобів зв'язку, адреси 

офіційного веб-сайту та електронної пошти, прізвище, ім'я  та  по  батькові,  

службові  номери засобів зв'язку; 

  -нормативно-правові акти,  акти  індивідуальної  дії  (крім 

внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що  
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підлягають  обговоренню,  інформація  про   нормативно-

правові засади діяльності;  

    -перелік  та  умови  отримання  послуг,  що  надаються ЦНАП, 

структурними підрозділами, форми і зразки документів, правила їх 

заповнення;  

     - плани  проведення  та  порядок  денний   своїх   відкритих засідань;  

     - розташування  місць,  де  надаються  необхідні запитувачам форми і 

бланки установи;  

     - загальні правила  роботи  установи,  правила  внутрішнього 

трудового розпорядку;  

      - звіти,   в   тому   числі  щодо  задоволення  запитів  на інформацію;  

      - вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на  заміщення 

вакантних посад;  

      - перелік і   службові   номери  засобів  зв'язку  підприємств, установ 

та організацій,  що належать до сфери управління виконавчого комітету , та 

їх керівників. 

У виконавчому комітеті міської ради, його структурних підрозділах 

визначені спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що 

містять публічну інформацію, їх копіями, забезпечено обладнання таких 

місць відповідною оргтехнікою, створено  умови для подання письмових 

запитів на інформацію громадянами з обмеженими фізичними 

можливостями.  

 Загальним відділом та відділом звернень громадян організовано 

реєстрацію, облік, систематизацію, аналізування своєчасності надання 

відповідей на запити на публічну інформацію, які надходять  у виконавчий 

комітет міської ради.   

За 2011 рік у виконавчий комітет міської ради надійшло 156 запитів, з 

них  76 - через загальний відділ виконавчого комітету (від юридичних осіб)  

та 80 запитів - через відділ звернень громадян. Більшість запитів – 142 (91%) 

надійшли поштою, 12 (7,7%) – електронною поштою, 2 (1,3%) – факсом. 

Запити надходили не тільки з міста Івано-Франківська, а й районів Івано-

Франківської області, а також інших міст України.  

 Найбільш запитувана інформація – це статистична, соціологічна, 

інформація про особу, правова інформація, про послуги, діяльність органів 

місцевого самоврядування, а найбільш запитувані документи - це копії 

рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, 

фінансові звіти і документи. 

 Запити (деякі з них одночасно розглядались кількома структурними 

підрозділами) скеровувались на виконання у структурні підрозділи 

виконавчого комітету, а саме: в загальний відділ -26; відділ обліку та 

розподілу житла  -16; департамент комунального господарства  транспорту і 

зв’язку  -14; юридичний відділ -14; департамент містобудування та 

архітектури -10; управління освіти і науки -10; управління організаційно-

інформаційної роботи та контролю  -8; фінансове управління  -7; управління 

Держкомзему в м.Івано-Франківську-7; фонд комунальної власності 
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територіальної громади міста -5; відділ кадрів -5; департамент 

соціальної політики -4;  відділ державної реєстрації -4; відділ 

бухгалтерського обліку і звітності -3; КП «Муніципальна інспекція з 

благоустрою»  -3; управління земельних відносин -2; управління 

економічного та інтеграційного розвитку -2; управління капітального 

будівництва -2; відділ патронатної служби -2; відділ сприяння діяльності 

депутатів  -2; управління торгівлі  -2; відділ програмного та комп’ютерного 

забезпечення  -2;  ЦМКЛ -2; управління культури -1; відділ з питань 

діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи -1; 

управління у справах сім’ї, молодіжної та гендерної політики -1; управління з 

питань надзвичайних ситуацій-1; службу у справах дітей -1.  

 Запити надходили, в основному, від громадян – 80 (51,2%), юридичних 

осіб – 76 (48,7%), засобів масової інформації – 6 (3,8%).  

Відповіді на всі інформаційні запити надані у визначений Законом 

термін: 

-  в 5-денний термін виконано 148 запитів (94,8%);   

 - в 20-денний термін з наданням проміжних відповідей - 8 

(5,1%)запитів з причин надання значного обсягу інформації, виготовлення  

великої кількості копій, які запитувач відмовився оплатити; 

- у наданні інформації на 2 (1,3%) запити відмовлено з причини її 

конфіденційності.  
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Кількість інформаційних запитів, що надійшли на розгляд в структурні підрозділи 
виконавчого комітету міської ради
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 Велика увага приділяється забезпеченню систематичного та 

оперативного оприлюднення і оновлення інформації про діяльність 

структурних підрозділів в частині повноважень, зазначених у статті 15 

Закону України "Про доступ до публічної інформації". Зокрема,  на веб-сайті 

виконавчого комітету оприлюднюються всі рішення виконавчого комітету в 

5-тиденний термін після їх прийняття. Так, в 2011р. розміщено 848 рішень 

виконавчого комітету міської ради для загального ознайомлення на веб-

сторінці виконавчого комітету міської ради. Проекти рішень, що підлягають  

обговоренню, також оприлюднюються за 20 днів до їх прийняття на веб-сайті 

виконавчого комітету міської ради: в минулому році для обговорення 

розміщено 48 проектів рішень виконавчого комітету міської ради.   

В газеті «Західний кур’єр» та на офіційному сайті міста Івано-

Франківська розміщено 32 повідомлення про оприлюднення 50-ти проектів 

регуляторних актів: на громадське обговорення винесено проекти 

регуляторних актів, аналіз їх регуляторного впливу та звіти про результати 

базових відстежень результативності проектів регуляторних актів. 
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Організація на належному рівні роботи з публічними запитами 

структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради отримала 

визнання Центром політичних студій та аналітики, який  в рамках проекту 
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«Знати, щоб діяти!» проводив Моніторинг відкритості обласних 

державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад обласних 

центрів на виконання ними норм Закону України «Про доступ до публічної 

інформації». Так, за результатами моніторингу органів місцевої влади 

протягом липня-грудня 2011 року відзначено роботу виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради як такої, що  показала відмінний 

результат в наданні інформації на публічні запити. Позитивна динаміка 

щодо якості опрацювання публічних запитів виконавчим комітетом Івано-

Франківської міської ради зберігається: якщо за підсумком моніторингу на 

21.01.2012р. Івано-Франківську присуджено 2 місце разом з  Житомирською, 

Луцькою та Полтавською міськими радами з результатом 3,60 балів, то 

станом на 08.02.2012р. Івано-Франківськ увійшов до десятки лідерів з 

результатом 4 бали. 


