
Аналіз

запитів на інформацію, що надійшли до обласної ради у 2011 році

У 2011 році до обласної ради надійшло 43 запити на інформацію.

Із загальної кількості запитів на інформацію поступило:

28– запитів від громадян;

1 – колективний запит;

14 – від юридичних осіб.

Аналіз отриманих запитів дає можливість зробити певні висновки щодо тематики питань, які турбують громадськість.

Так, фізичні особи зверталися до обласної ради із різними питаннями, відповіді на які їм можуть допомогти у веденні власного бізнесу, налагодженні певних контактів, пошуку роботи, отриманні юридичної консультації. Цікавила дописувачів партійна структуризація
депутатського корпусу ради, був запит щодо організації роботи сайту ради.

Зокрема, цікавим був запит мешканця міста Рівне, який звернувся до обласної ради із проханням знайти важелі впливу на дії адвоката, який на його думку, вчиняє неправомірні дії. Запитувач звертався із вказаною проблемою за належністю, однак вичерпної відповіді не
отримав.

У даному випадку обласна рада змушена була констатувати, що оцінку діям у частині притягнення до кримінальної відповідальності повинні надавати відповідні правоохоронні органи. А одним із важелів впливу на дії адвоката могло бути звернення до дисциплінарної комісії
адвокатури, про що і було повідомлено у відповіді на запит.

Щодо запитів, отриманих від юридичних осіб, то 10 із них надійшло із «Рівненського агенства журналістських розслідувань», 2 отримано від «Громадянської мережі «ОПОРА».

У вказаних запитах порушуються питання щодо:

- дат пленарних засідань та переліку депутів, присутніх на них;

- кількості виступів на пленарних засіданнях по кожному депутату;

- кількості поданих детутських запитів;

- угод, укланих обласною радою із газетою «Вісті Ріненщини»;

- розпоряджень голови ради, що містять публічну інформацію;

- інформації про використання коштів обласної ради;

- тендерів, проведених обласною радою;

- автомобілів, що знаходяться у користуванні обласної ради;

- декларації про доходи голови обласної ради та інші питання.

Мають місце факти, коли запитувачі просять надати інформацію, яка розміщена на офіційному сайті обласної ради і доступ до неї є відкритим для широкого загалу.

В окремих випадках, коли обласна рада не є розпорядником певної інформації, запити відправляються для розгляду за належністю. Так, за увесь звітний період 7 запитів було зкеровано за належністю.

Відповідь на запити надаються обласною радою згідно термінів, встановлених чиним законодавством, однак, у випадку, коли пошук інформації потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, його розгляд продовжується на 20 робочих днів, а заявнику
надсилається проміжна відповідь.


