
 

 

Звіт 

Про підсумки роботи із запитами на інформацію, що надійшли на адресу 

Ужгородської міської ради протягом 2016 року  

 

 

 

 

 

Протягом 2016 року  на адресу Ужгородської міської ради надійшло 1136 

запитів на інформацію 

із них отримано: 

- електронною поштою – 666, 

- подано особисто – 384,  

- поштою – 84.  

898 запитів від фізичних осіб, 187 – від  юридичних.  

за географією кореспондентів: 

з м.Ужгород отримано 852  запити ,  м.Київ – 82 , з м. Мукачево, м. Дні-

пра – по 19 ,  м. Чоп – 8 ,  м. Львів – 4, м. Рівне  — 3, м. Вінниці , м. Тернопіль , 

с.Чупира Білоцерківського р-ну Київської обл. — по 2, м. Житомир, м. Запорі-

жжя, м. Краматорськ, м. Луцьк, м. Івано-Франківськ, м. Полтава, м. Херсон, м. 

Хмельницький,  м. Черкаси , м.Чернігів,  м.Бар Вінницької обл. — по 1- му,  с. 

Крюківщина Києво-святошинського р-ну Київської обл – 1, с.Н.Солотвино, 

с.Коритняни, с.Оноківці , с.Оріховиці, с.Кінчеш  Ужгородського р-ну – по 1- 

му, 125 запитів, отриманих електронною поштою , без зазначення поштової 

адреси. 

запити стосувалися: 

організаційних питань – 166, комунальних питань— 155, земельних – 144, 

фінансових – 115, питання майна  — 62,  питань архітектури і містобудування – 

62, кадрове – 58, питання роботи депутатського корпусу міської ради – 55, 

транспортне – 42, виділення коштів — 38, питання освіти – 35, надати копії 

рішень сесій міської ради – 34, надати копії рішень виконкому – 29, житлове 

питання – 17, питання надання переліку рішень сесій міської ради – 16, питання 

тендерів ,охорони здоров’я – по 15, питання цивільного захисту та оборонно-

мобілізаційної роботи – 13, питання бюджету — 13,  питання економіки – 11, 

питання адмінпослуг – 10, питання торгівлі – 9, надання копії протоколів – 8, 

соціальні питання – 7,  культурної спадщини – 5, надання копій розпоряджень – 

2 питання культури  , юридичні питання, заробітної плати, питання ОСББ, 

питання релігії, питання реклами – по  2, питання капітального будівництва, 

питання навколишнього середовища, питання тарифів — по 1 — му. 

         Станом на 01.01.2017 року на 1128 запитів надано відповідь, 8 перебувало 

на виконанні. 

 


