ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ
ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ
№

1

Дата
отримання

27.05.11

Прізвище, ім’я,
по батькові
або
найменування
запитувача

громадянин
України
Градовський Ю.І.

Адреса запитувача
для листування,
адреса електронної
пошти, номер
телефону

12114 вул. Лісна, 16
смт. Нова-Борова
Вол-Волинського
району Житомирської
області
yuriy.gradovsky@gmail.com

Запитувана
публічна інформація

Суть відповіді
(в разі відмови,
в т.ч. часткової,
- коротке
обгрунтування)

Про надання
інформації щодо
виконання
нормативно-правових
актів

Про Ваше звернення
від 17.05.11 № Г2446/10/1 стосовно
виконання
розпорядження
голови ОДА від
25.01.2007 № 15
«Про відзначення
100-річчя від дня
народження Олега
Ольжича» щодо
спорудження
пам’ятника було
покладено на головне
управління
будівництва і
архітектури ОДА.

0678884954; 0934360560

2

31.05.11

громадянин
України
Градовський Ю.І.

12114 вул. Лісна, 16
смт. Нова-Борова
Вол-Волинського
району Житомирської
області
yuriy.gradovsky@gmail.com
0678884954; 0934360560

Про надання
інформації щодо
виконання
нормативно-правових
актів

Про Ваше звернення
від 17.05.11 № Г2446/10/1 стосовно
виконання
розпорядження
голови ОДА від
25.01.2007 № 15
«Про відзначення
100-річчя від дня
народження Олега
Ольжича» щодо
спорудження
пам’ятника було

Прізвище, ім’я,
по батькові
виконавця
та
дата виконання
За вх. № Г-2446/10/1
від 17.05.2011
Житомирської ОДА
За вх. № Г-52
27.05.11
Управління культури і
туризму ОДА
Задерій Ж.В.
(головний спеціаліст)
вих. № 792-1.19/15-11
від 31.05.11
(відповідь надіслана за
поштовою адресою)
та на електронну адресу
запитувача
info@zhitomir.info
За вх. № Г-2446/10/1
від 17.05.2011
Житомирської ОДА
За вх. № Г-53
31.05.11
Управління культури і
туризму ОДА
Задерій Ж.В.
(головний спеціаліст)
вих. № 801-1.19/15-11
від 01.06.11
(відповідь надіслана за

покладено на головне
управління
будівництва і
архітектури ОДА.

3

14.11.11

громадянин
України
Градовський Ю.І.

12114 вул. Лісна, 16
смт. Нова-Борова
Вол-Волинського
району Житомирської
області
yuriy.gradovsky@gmail.com

Надати інформацію щодо
офіційного статусу кам’яної
споруди (пам’ятника)
Володимира Ілліча
Леніна
на майдані Соборному
м. Житомира

0678884954; 0934360560

4

22.11.11

Голова
Громадської
організації
Слобожан Ю.М.

Громадська організація
«Скарби Полісся»
10004 БОС 1/602, кв.25
м. Житомир
skarby_pollissya@ukr.net
0412-41-54-46; 0633937063

Надати інформацію щодо
укомплектованості книжками
сільських бібліотек
(в тому числі районних та
шкільних), включаючи дані
щодо наповнення бібліотечних
фондів упродовж
2009-2011 років.

Перебуває на
державному обліку з
1976 р., охоронний
№1380. Встановлений до
сторіччя від дня
народження В.І.Леніна
15.04.1970 р. на підставі
рішення Житомирського
міськвиконкому від
17.09.1969 р. №176.
Автори пам’ятника:
заслужені діячі
мистецтва УРСР. Згідно
наказу МКіТУ від
17.07.2008 р. №819/0/1608 пам’ятник включено
до переліку пам’яток
Житомирської області,
що не підлягають
занесенню до
Державного реєстру
нерухомих пам’яток
України згідно з
постановою КМУ від
27.12.2001 р. №1760 та
відповідно до Закону
України «Про охорону
культурної спадщини»
(ст. ст. 15, 22)
Управління культури
надає інформацію про
динаміку розвитку
мережі та фондів
бібліотек за 2009-2010
роки
(додаються додатки:
№1 щодо динаміки
мережі бібліотек
області за період 20092010 років та
№2 щодо динаміки
поповнення фондів

поштовою адресою)
та на електронну адресу
запитувача
info@zhitomir.info

За вх. № Г-47/Ф
від 14.11.2011
Житомирської ОДА

Насонов Р.А.
(завідуючий сектору)

вих. № 1555-1.19/15-11
від 16.11.11

(відповідь надіслана за
поштовою адресою)
та на електронну
адресу запитувача
yuriy.gradovsky@gmail.com

За вх. № С-54/Ю
від 22.11.2011
Житомирської ОДА

Пшевлоцька А.Г.
(головний спеціаліст)

вих. № 1588-1.29/6-11
від 24.11.11

бібліотек області за
період 2009-2010 років).

Надати відомості:

5

91493 вул. Генерала
Дідоренка, 4
м. Луганськ
с-ще Ювілейне

07.12.11

Принь О.В.
al_iskander@meta.ua
0955105310

1. Про стан виконання ОДА
Закону України
№ 1692-IV 20.04.2004 «Про
затвердження
Загальнодержавної програми
збереження та використання
суб’єктів культурної спадщини
на 2004-2010 роки».
2. Про стан виконання ОДА
Постанови Кабінету Міністрів
України № 1330 від 09.09.2002
«Про затвердження
Комплексної програми
паспортизації об’єктів
культурної спадщини на 20032010 роки».
3. Про стан виконання
регіональної (обласної)
програми охорони культурної
спадщини.

6

27.12.11

Лисенко О.М.

18008 вул. Смілянська
97/1, кв. 1
м. Черкаси
lysenko-nek@ukr.net
0973377518

Надати інформацію про
перелік діючих у 2011 році на
території області кіно- та
радіоустановок, відео та
дотримання ними
законодавства у сфері захисту
суспільної моралі.

Уточненими
статистичними даними
за 2011 рік управління
буде володіти після
прийому річних звітів у
лютому 2012 року.
Було прийнято відпов.
рег. прогр.: «Програма
збереження та використ.
об’єктів культурної
спадщини на 2004-2010
рр.», «Програма
паспортизації об’єктів
культурної спадщини на
2003-2010 рр.».
На держ. обліку в
області перебуває 3193
пам’яток, до Держ.
реєстру нерухомих
пам’яток України нац.
значення занесено 16
пам’яток, станом на
01.01.2011 оформ. 1912
охоронних договорів.

Вжито заходи щодо
посилен. контр. за
провед. археолог. досл..
Внес. зміни до робочого
варіанту реєстр. нерух.
пам’яток Житомирщини
та пам’яток охоронної
докум. відп. до пост. КМУ
На території міста
Житомира діє КП
«Об'єднана дирекція
кінотеатрів міста», до
якої входить чотири
структурних підрозділи:
кінотеатр «Жовтень»,
кінотеатр «Космос», та
«Спеціалізований
дитячий кінотеатр
ім. І. Франка».
Кіновидовищні заклади
області складають
статистичну звітність

(відповідь надіслана за
поштовою адресою)
та на електронну
адресу запитувача
skarby_pollissya@ukr.net

За вх. № П-59/Ф від
05.12.2011
Житомирської ОДА

Насонов Р.А.
(завідуючий сектору)

вих. № 1659-1.31/15-11
від 07.12.11

(відповідь надіслана за
поштовою адресою)
та на електронну
адресу запитувача
al_iskander@meta.ua

За вх. № 343/8-05
від 21.12.2011
Національна експертна
комісія України з
питань захисту
суспільної моралі

Пшевлоцька А.Г.
(головний спеціаліст)

вих. № 1812-1.31/6-11
від 29.12.11

про свою діяльність,
пов’язану з
використанням
національного екранного
часу, яку подають
управлінню для
узагальнення до 20 січня
слідуючого за звітним
роком.
Крім того, надаємо
інформацію про
суб’єктів кінематографії,
яким видані свідоцтва
«Про внесення суб’єкта
кінематографії до
Державного реєстру
виробників,
розповсюджувачів і
демонстраторів фільмів»
станом на 1 жовтня 2011
року (додається).

(відповідь надіслана за
поштовою адресою)
та на електронну
адресу запитувача
lysenko-nek@ukr.net

За вх. № Г-59/Ф
від 29.03.2012
Житомирської ОДА

7

03.04.12

громадянин
України
Градовський Ю.І.

12114 вул. Лісна, 16
смт. Нова-Борова
Вол-Волинського
району Житомирської
області
yuriy.gradovsky@gmail.com
0678884954; 0934360560

Надати інформацію про
кошторис встановлення та
джерело фінансування
меморіальної дошки
Кременицькому на вул.
Театральній в м. Житомирі

На запит щодо отримання
публічної інформації про
кошторис встановлення та
джерела фінансування
меморіальної дошки В.
кременецькому по вул..
Театральній у м.
Житомирі, повідомляємо.
Дане питання до
компетенції управління
культури і туризму ОДА
не належить.

За вх. № Г-29
03.04.12
Управління культури і
туризму ОДА

Насонов Р.А.
(завідуючий сектору)

вих. № 423-1.19/15-12
від 04.04.12

(відповідь надіслана за
поштовою адресою)
та на електронну
адресу запитувача
yuriy.gradovsky@gmail.com

8

30.03.12

громадянин
України
Градовський Ю.І.

12114 вул. Лісна, 16
смт. Нова-Борова
Вол-Волинського
району Житомирської
області
yuriy.gradovsky@gmail.com
0678884954; 0934360560

Надати інформацію про
об’єкти культурної спадщини,
внесені до Державного реєстру
нерухомих пам’яток України
за категоріями національного
та місцевого значення та
інформацію про об’єкти
культурної спадщини, внесені
до Переліку об’єктів
культурної спадщини.

Станом на 03.04.12 до
Державного реєстру
нерухомих пам’яток
Україини за категорією
національного значення в
Житомирській області,
згідно постанови КМУ від
03.09 № 928, занесено 16
об’єктів (додаток 1).
Згідно наказів
Міністерства культури
України від 27.11.09 №
1054/0/16-09 та від
03.02.10 № 58/0/16-10 до
Державного реєстру
нерухомих пам’яток
України за категорією
місцевого значення
занесено 4 об’єкти
(додаток 2). Під охороною
держави за категорією
місцевого значення
перебуває 2298 пам’яток
історії та
монументального
мистецтва.

За вх. № Г-60/Ф від
29.03.2012
Житомирської ОДА
За вх. № Г-28
30.03.12
Управління культури і
туризму ОДА
Насонов Р.А.
(завідуючий сектору)
вих. № 404-1.19/15-12
від 03.04.12
(відповідь надіслана за
поштовою адресою)
та на електронну адресу
запитувача
yuriy.gradovsky@gmail.com
За вх. № Г-66/Ф від 06.04.2012
Житомирської ОДА

9

06.04.12

громадянин
України
Градовський Ю.І.

12114 вул. Лісна, 16
смт. Нова-Борова
Вол-Волинського району
Житомирської області
yuriy.gradovsky@gmail.com
0678884954; 0934360560

Надати копію свідоцтва про
проведення гастрольного заходу,
наданого Управлінням культури та
туризму Санкт-Пєтєрбурзькому
театру оперети для показу п’єси
«Свадьба в Маліновкє», яка
відбулась 14.04.12 о 19 годині в
приміщенні філармонії.

У зв’язку із набранням
01.01.12 чинності ЗУ «Про
перелік документів
дозвільного характеру у
сфері господарської
діяльності» свідоцтво про
проведення гастрольного
заходу управлінням
культури і туризму ОДА
не видається.

За вх. № Г-30
06.04.12
Управління культури і туризму
ОДА
Атаманчук О.М.
(головний спеціаліст)
вих. № 439-1.19/9-12
від 10.04.12

(відповідь надіслана за
поштовою адресою)
та на електронну адресу
запитувача
yuriy.gradovsky@gmail.com

10

06.04.12

громадянин
України
Градовський Ю.І.

12114 вул. Лісна, 16
смт. Нова-Борова
Вол-Волинського
району Житомирської
області
yuriy.gradovsky@gmail.com
0678884954; 0934360560

Надати перелік дитячих
віршів, казок, пісень,
рекомендованих
управлінням культури для
використання при
проведенні дитячих та
підліткових масових заходів
(концертів, вистав, тощо).

Законодавством
України та
безпосередньо
Положенням про
управління культури і
туризму ОДА
складання зазначеного
вище переліку не
передбачено. Водночас
зазначаємо, що при
підготовці та
організації масових
заходів для дітей та
молоді управління
культури керується ЗУ
«Про культури», «Про
захист суспільної
моралі».

За вх. № Г-65/Ф від
06.04.2012
Житомирської ОДА
За вх. № Г-31
06.04.12
Управління культури і
туризму ОДА
Атаманчук О.М.
(головний спеціаліст)
вих. № 438-1.19/9-12
від 10.04.12
(відповідь надіслана за
поштовою адресою)
та на електронну адресу
запитувача
yuriy.gradovsky@gmail.com
За вх. № Г-82/Ф від
14.05.2012
Житомирської ОДА

11

15.05.12

громадянин
України
Градовський Ю.І.

12114 вул. Лісна, 16
смт. Нова-Борова
Вол-Волинського
району Житомирської
області
yuriy.gradovsky@gmail.com
0678884954; 0934360560

Надати копію свідоцтва про
проведення гастрольного
заходу, наданого Управлінням
культури та туризму СанктПєтєрбурзькому театру
оперети для показу п’єси
«Свадьба в Маліновкє», яка
відбулась 14.04.12 о 19 годині
в приміщенні філармонії.

У зв’язку із набранням
01.01.12 чинності ЗУ
«Про перелік
документів дозвільного
характеру у сфері
господарської
діяльності» свідоцтво
про проведення
гастрольного заходу
управлінням культури і
туризму ОДА не
видається.

За вх. № Г-43
15.05.12
Управління культури і
туризму ОДА
Атаманчук О.М.
(головний спеціаліст)
вих. № 624-1.19/9-12
від 16.05.12
(відповідь надіслана за
поштовою адресою)
та на електронну адресу
запитувача
yuriy.gradovsky@gmail.com
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15.05.12

громадянин
України
Градовський Ю.І.

12114 вул. Лісна, 16
смт. Нова-Борова
Вол-Волинського
району Житомирської
області
yuriy.gradovsky@gmail.com
0678884954; 0934360560

Щодо оприлюднення
інформації про хід
виконання розпорядження
голови ОДА за № 153 від
08.05.12 «Про організацію
проектування і будівництва
музею природи у м.
Житомирі».

Питання виготовлення
та затвердження
технічної документації
для оформлення
державного акта на
право постійного
землекористування під
будівництво музею
природи відповідно до
розпорядження голови

За вх. № Г-81/Ф від
14.05.2012
Житомирської ОДА
За вх. № Г-42
15.05.12
Управління культури і
туризму ОДА
Таранюк О.В.

ОДА від 08.05.12
№ 153 «Про
організацію
проектування і
будівництва музею
природи у
м. Житомирі»
знаходиться на
постійному контролі.
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25.09.12

громадянин
України
Градовський Ю.І.

12114 вул. Лісна, 16
смт. Нова-Борова
Вол-Волинського
району Житомирської
області
yuriy.gradovsky@gmail.com

Надати копії документів, які
підтверджують відсутність на
робочому місті керівника
Управління культури і туризму
Житомирської ОДА 14, 18, 19
вересня 2012 року.

0678884954; 0934360560

Копії документів, що
підтверджують
відсутність на роботі
14, 18 та 19 вересня
п.р. начальника
управління культури
і туризму за
проханням заявника
надіслані на його
електронну адресу
28.09.12

(провідний спеціаліст)
вих. № 634-1.19/8-12
від 18.05.12
(відповідь надіслана за
поштовою адресою)
та на електронну адресу
запитувача
yuriy.gradovsky@gmail.com
За вх. № Г-151/Ф
від 24.09.2012
Житомирської ОДА
За вх. № Г-88
25.09.12
Управління культури і
туризму ОДА
Дзядевич С.М.
(головний спеціаліст)
копії надіслані
28.09.12 на електронну
адресу запитувача
на ОДА
вих. № 1255-1.19/4-12
від 09.10.12
yuriy.gradovsky@gmail.com
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27.09.12

Перший
Житомирський
інформаційний
портал

10000 вул. Київська, 77
м. Житомир
infol.zt.ua@gmail.com
0673057986

Просимо надати усі копії
дозволів на початок
будівництва музею природи
в історичній частині міста,
на Замковій горі.

Необхідні матеріали
передані 01.10.12
головному управлінню
будівництва та
архітектури ОДА в
електронному вигляді.

За вх. № П-152/Ю від
26.09.2012
Житомирської ОДА
За вх. № П-90
27.09.12
Управління культури і
туризму ОДА
Задерій Ж.В.
(головний спеціаліст)
вих. № 1200-1.19/15-12
від 01.10.12
(відповідь надіслана за
поштовою адресою)
та на електронну адресу
запитувача

infol.zt.ua@gmail.com
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05.10.12

19.11.12

Редактор
Інтернет-видання
Житомир.Info

10014 вул. Київська, 54
оф.6 ТОВ «Рекламна
агенція Житомир Інфо»

Коваль Т.М.

info@zhitomir.info

громадянин
України
Пасічник Дмитро
Євгенович

69000
вул. Патріотична, 82,
кв.66
м. Запоріжжя

Надати інформацію про
проведення концертів на
площі С.П.Корольова у
Житомирі з 1 по 30 жовтня

Надати інформацію щодо
створення оптимальної
моделі сталого розвитку
туризму та курортнорекреаційної сфери України,
розробки стратегічних
напрямків її подальшого
розвитку.

Відповідно до листа
ОДА на адреси голів
райдержадміністрац3
ій та міських голів
від 03.10.2012 №
6292/06/2-12 з 01 по
30 жовтня 2012 року
на Майдані
С.П.Корольова
заплановано
проведення масових
заходів з нагоди
відзначення 75-річчя
утворення
Житомирської
області.
На інформаційний
запит від 15.11.2012
щодо розвитку
туризму в
Житомирській
області управління
культури і туризму
ОДА повідомляє, що
стратегії розвитку
туризму і курортів
Житомирської
області та Концепції
розвитку туризму не
розроблено.
Інформаційноаналітичні матеріали
щодо сучасного
стану перспектив

За вх. № К-157/Ю
від 08.10.2012
Житомирської ОДА
За вх. № 1546-1.31-12
05.10.12
Управління культури і
туризму ОДА
Атаманчук О.М.
(головний спеціаліст)
вих. № 1235-1.31/9-12
від 08.10.12
(відповідь надіслана за
поштовою адресою)
та на електронну адресу
запитувача
info@zhitomir.info
За вх. № П-175/Ф
від 16.11.2012
Житомирської ОДА
За вх. № П-113
від 19.11.12
Управління культури і
туризму ОДА
Святненко Ю.Ю.
(провідний спеціаліст)
вих. № 1478-1.19/12-12
від 20.11.12
(відповідь надіслана за
поштовою адресою)
та на електронну адресу
запитувача
pasde@bk.ru

громадянин
України
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11.12.12

Гриненко
В’ячеслав
Олександрович

79016
вул. Хорватська, 5/11
м. Львів

Враховуючи постійну потребу
поновлення педагогічного
репертуару, в якому відчувається
брак оригінальної гітарної музики
високого художнього рівня та
майстерних аранжувань сучасних
мелодій, мною, Гриненко В.О.,
виданий підручник «Школа гри на
шестиструнній гітарі», схвалений
міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України як
навчальний посібник для
використання у навчальновиховному процесі у школах
естетичного виховання.

Управління культури
і туризму ОДА,
розглянувши Ваш
запит, висловлює
щиру вдячність за
Вашу турботу щодо
поновлення
педагогічного
репертуару, та надає
відповідну
інформацію (додаток
на 2 арк.)

За вх. № Г-117
від 11.12.12
Управління культури і
туризму ОДА
Атаманчук О.М.
(головний спеціаліст)
вих. № 1603-1.19/9-12
від 14.12.12
(відповідь надіслана за
поштовою адресою)

