Інформація щодо доступу до публічної інформації в Головному
управлінні за 2015 рік
Відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної
інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 № 547 “Питання
забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”,
постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 № 583 “Питання
виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах
виконавчої влади” у Головному управлінні ДСНС України у
Дніпропетровській області (далі – Головне управління) доступ громадськості
до публічної інформації забезпечується через офіційний сайт ДСНС України
(http://www.mns.gov.ua/), рубрика "Доступ до публічної інформації" та
наданням інформації запитувачам на їх запити.
За звітний період 2015 року до Головного управління надійшло
17 запитів на публічну інформацію, які своєчасно в установленому чинним
законодавством
порядку
опрацьовані
відповідними
структурними
підрозділами та надано відповіді. В порівнянні з 2011-2015 роками у
звітному періоді поточного року збільшилась кількість запитів на публічну
інформацію, та становить 60%.
За категорією запитувачів інформаційні запити надійшли від фізичних
осіб – 6 та юридичних осіб – 11
Запитувачів цікавила інформація різнопланового характеру, а саме
щодо:
надання обґрунтування вимог чинних законодавчих та
нормативно-правових актів, згідно яких приміщення діючих захисних споруд
цивільного
забезпечуються обладнанням автоматичної пожежної
сигналізації та пожежогасіння;
надання інформації про адреси об’єктів Фонду захисних
споруд цивільного захисту;
надання формації про наявність бомбосховищ;
надання інформації стосовно ролі соціальної реклами для
Головного управління;
надання інформації про кількість повнолітніх осіб, які досягли
18-річчя ( вимушені переселенці);
- надання схеми техногенно-екологічного стану району області;
надання інформації про статус Головного управління;
- надання кількості повнолітніх осіб (вимушених переселенців із зони
АТО та АР Крим, у тому числі кримських татар), які досягли 18-річчя, що
проживають в районі чи обласному центрі станом;
- надання переліку адрес щодо зберігання ртутьвмісних відходів, які
здаються і підлягають утилізації;
надання витягу з організаційно-розпорядчого документа об’єктів,
які віднесенні до високого ступеню ризику;

- надання відповідних документів стосовно фактів виникнення пожеж у
житловому будинку;
надання копій актів, які засвідчують факт передачі ГУ ДСНС
України у Дніпропетровській області ртутьвмісних відходів на зберігання;
надання інформації, яка підтверджує право Головного управління
на поводження із небезпечними відходами;
надання інформації про речовину, яка була у транспортному
засобі;
надання інформації стосовно проведення заходів, спрямованих на
організацію і проведення протягом 2014-2015 років підготовки населення
щодо поведінки та дій у разі загрози чи виникнення НС.
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