ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ
ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ
№

1

Дата
отримання

11.01.2017

Прізвище, ім’я,
по батькові
або
найменування
запитувача

громадянин
України

Адреса запитувача
для листування,
адреса електронної
пошти, номер
телефону

Журналіст
«Житомиртудей»

Хомюк Василь

громадянин
України

2

13.01.2017

Рибачок Денис
Олегович

М.Полонне
Хмельницька обл..
0975300083

Запитувана
публічна інформація

Про надання
інформації щодо
фінансування
фестивалю «Пісенний
спас»

Надати інформацію
щодо перейменування
адміністративнотериторіальних

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

Прізвище, ім’я,
по батькові
виконавця
та
дата виконання

Управління культури
ОДА здійснило
оплату послуг по
доставці, монтажу з
наступним
демонтажем
електротехнічного,
звукотехнічного та
музичного
обладнання з
цілодобовою
охороною на
майданчику в період
з 19 по20 серпня 2016
року в сумі 148 , 4
тис.грн
На території
Житомирської
області відповідно
до Закону України
«Про засудження
комуністичного та
націоналсоціалістичного
тоталітарного
режимів в Україні та
заборону пропаганди
їхньої символіки»
перейменовано 24
населених пункти та
два райони.

За вх. Х-4/Ю від 11.01.17
Житомирської ОДА
За вх. № 1-із
11.01.17
Управління культури ОДА
Карплюк А.П.
(начальник відділу ПФР)
вих. № 41-1.10/3-17від
12.01.17
(відповідь надіслана за
поштовою адресою)
та на електронну адресу
запитувача
За вх. № Р-7/Ю
від 13.01.2017
Житомирської ОДА
За вх. № 2-із
13.01.17
Управління культури ОДА
Бондарчук Л.Л.
(головний спеціаліст)
вих.№ 53-1.10/12-17
(відповідь надіслана на
електронну адресу
запитувача)

3
19.01.2017

4

5

24.01.2017

01.02.2017

Громадянин
України
Петровський
Вітольд

Літагенція
Дискурсус

Громадянин
України
Крупник Андрій

Надати інформацію
про співпрацю з
громадськими
організаціями (сума
коштів, яка
надавалася
управлінням з 2016
року до цього часу)
Надати інформацію
щодо програм та
окремих акцій
закупівлі художньої
літератури
облдержадміністрації
протягом 2017 року
для поповнення
бібліотечних фондів
та інших цілей

Надати інформацію
про консультативнодорадчі органи, які
діють при ОДА
Просимо надати копії
НПА щодо їхньої
діяльності

Управління культури
облдержадміністрації
повідомляє, що
надання коштів
громадським
організаціям чинним
законодавством не
передбачено та
управлінням не
надавалось

Відповідь відправлено на
електронну адресу
Петровському Вітольду

За рахунок коштів
обласного бюджету
по обласним
бібліотеках для
поповнення
бібліотечних фондів
на 2017 рік
передбачено 255
тисяч гривень

Відповідь відправлена за
вихідним № 99-1.10/3-17
від 25.01.17 на електронну
адресу

При управлінні
культури
облдержадміністра
ції
розпорядженням
голови
облдержадміністра
ції від 01.03.2013
№48 утворено
дорадчий орган колегію
управління
культури та
затверджено
Положення про неї
.Копія
розпорядження
додається.

Відповідь направлена за
вихідним № 149-1.15/1217 від 02.02.17 та
направлено на електронну
адресу

6

7

8

16.02.2017

ГО «Ценрт права»

24.02.2017

Ростислав
Камерістов

20.03.17

Герасимчук Т.А.

Розпорядженням
голови ОДА від
19.02.14 №37
Надати план заходів в
затверджено План
рамках реалізації
заходів щодо
«Державної стратегії реалізації Стратегії
м.Черкаси
захисту інтеграції в
захисту та
вул..Смілянська,44 офіс
інтеграції
в
українське
315
українське
centerprava@gmail.com суспільство ромської
суспільство
національної
ромської
меншини на період до
національної
2020 року»
меншини на період
до 2020 року,
додається (на ел п)
В області створено
комісію зі збору ,
обробки та
складання
орієнтовного
переліку елементів
культурної
Надати перелік
спадщини для
елементів
внесення їх до
нематеріальної
відповідних списків
культурної спадщини
національного та
Житомирської області
регіонального
рівнів та визначено
план заходів.
Список елементів
нематеріальної
культурної
спадщини дода.ться
Зважаючи на
Надати інформацію
значний об’єм
щодо пам’яток історії,
м.Житомир
запитуваної
вул.М.Бердичівська, 25 що перебувають на
інформації,
кім 115.
державному обліку
надаємо у
та занесені до
електронній формі

Відповідь направлена на
електронну адресу за
вихідним №253-1.10/12-17
від 20.02.17

Відповідь надіслана на
електронну адресу за
вихідним № 304-1.9/10-17
від 01.03.17

Відповідь направлена на
електронну адресу за
вихідним № 427-1.9/12-17
від 22.03.17

9

10

05.04.17

05.04.17

Коцюба І.Г.
ГС «Час змін»

Кузнєцова І.

м.Житомир
Вул.. Перемоги,29

093-044-69-00

Державного реєстру
України,
декомунізовані
пам’ятки історії в
межах Житомирської
області та копії
охоронних договорів
Надати копію
висновку управління
культури ЖОДА
щодо погодження
проекту
«Реконструкції
власної будівлі
павільйону
громадського
харчування під кафе з
облаштуванням
існуючої зупинки
громадського
транспорту за
адресою: майдан
Перемоги 13-а
Надати інформацію
щодо виділення
коштів на з місцевого
чи державного
бюджету кошти на
реставрацію чи
проведення інших
робіт у палаці
ГрохольськихТерещенків в
смт.Червоне

запитувану
інформацію

Надана копія
висновку
управління
культури

Відповідь направлена на
електронну адресу за
вихідним № 518-1.9/12-17
від 07.04.17

Кошти з місцевих
та державних
бюджетів на
проведення
ремонтнореставраційних
робіт у палаці
Терещенків не
виділялись

Відповідь направлена на
електронну адресу за
вихідним № 553-1.9/12-17
від 13.04.17

Андрушівського
району

11

12

25.04.17

11.05.17

Юлія
Коханелеканал 1+1

Антіпенко Олексій

067-334-81-26

Надати інформацію :
на якому етапі в
області відбувається
процес декомунізації
та скільки коштів
витрачено з бюджету

097-21-36-583

Надати інформацію
чи фінансуватиметься
із бюджету
Житомирської області
фестиваль «Пісенний
спас», який
проводитиметься у
2017 році

Всього
перейменовано в
Житомирській
області 3037
населених пункти,
вулиць, скверів та
провулків,
демонтовано усі
пам’ятники,
пам’ятні знаки,
анотацій ні дошки
Леніну та інщим
комуністичним
діячам.
Даними стосовно
кількості
витрачених коштів
з бюджету на
процес
декомунізації
управління не
володіє
Відповідно до
плану роботи
управління
культури ОДА на
2017 рік
Міжнародний
фестиваль
«Пісенний спас»
включений до
календарнофінансового плану

Відповідь направлена на
за вихідним № 598-1.19/817 від 25.04.17

Відповідь направлена нза
вихідним № 716-1.9/3-17
від 18.05.17 на електронну
адресу

на 2017 рік.
Фінансування
фестивалю буде
здійснюватись у
межах фінансових
можливостей
управління
культури за
рахунок коштів,
передбачених на
проведення
мистецьких заходів

13

14

15

19.05.17

Безуглий А.А.

22.06.17

Семін Денис

29.06.17

БФ «Східний
лотос»

Надати інформацію
щодо ходу виконання
На виконання
пункту 2.4 Постанови
Постанови ВР
ВР України «Про
М.Харків
України в
Проспект
Житомирській
вшанування героїв
Олександрівський,108
області
АТО» та щодо
проводиться певна
можливості
робота.
проведення виставки
в місті Харкові
Надати перелік
На запит про
надання
публічної
комунальних закладів,
інформації,
комунальних
управління
підприємств , які
культури надає
підпорядковуються
перелік
управлінню культури
комунальних
Житомирської ОДА із
установ із
зазначенням
їх
зазначенням коду
коду ЄДРПОУ
ЄДРПОУ
Надати інформацію На виконання листа
Благодійного
про танцювальні та
М.Харків
фонду управління
хореографічні
Вул..Барикадна, 125
культури надає
колективи усіх
перелік
напрямків у
хореографічних

Відповідь направлена за
вихідним №739-1.9/12-17
від 24.05.17

Відповідь направлена на
електронну адресу за
вихідним від 22.06.2017
№903-1.9/3-17

Відповідь направлена на
електронну адресу за
вихідним від 30.06.17 №
951-1.9/10-17

м.Житомирі та
Житомирській області
та контактні телефони

16

17

17.07.17

15.08.17

Гирба О.М.

Кучик О.А.

колективів
Житомирської
області, додаток
направлений на
електронну адресу

На запит
направлено перелік
Надати регіональний
елементів
перелік елементів
культурної
спадщини
нематеріальної
Житомирської
культурної спадщини
області,
додаток
Житомирської області
відправлено на
електронну пошту

Відповідь направлена на
електронну адресу за
вихідним від 17.07.17 №
1034-1.9/10-17

Надати інформацію
чи зверталось ОСББ
«Доманевський « за
Розглянувши запит
на публічну
адресою м.Житомир
інформацію
вул..Старий Бульвар
управління
16/1 за документами,
М.Житомир
культури
дозволами
стосовно
Вул..Старий Бульвар
повідомляє
архітектурної
16/1 за документами,
наступне.
пам’ятки – будівлі за
дозволами стосовно
Жодних звернень
архітектурної пам’ятки адресою вул..Старий
на адресу
– будівлі за адресою
управління від
бульвар 16/1. Чи
вул..Старий бульвар
ОСББ
приймалися рішення,
16/1
«Доманевський» не
розпорядження та
надходило.Відповід
інші документи на
но – дозвільні
реставрацію,
документи не
надавались.
будівництво та
реконструкцію
архітектурної памятки

Відповідь направлена на
зазначену адресу за
вихідним від 19.08.17
№1184-1.9/6-17

М.Київ
Пр.-т Маяковського 4
кв 132

18

21.08.17

Боросовський Т.В.

068-12-62-355

Прошу надати копії
документів
затвердженого
фінансового плану
на 2016 рік, штатного
розпису, відомості по
нарахуванню та
виплаті заробітної
плати за 2016 рік,
копію контракту з
керівником: музею
космонавтики,
краєзнавчого музею,
обласної філармонії,
Кмитівського музею

067-14-77-333

Прошу надати
наявних переліків,
інформацію щодо
за адресою вулиця
будинку за адресою
Мала
В.Бердичівська, 28/2, Бердичівська,28/1,
знаходиться
чи входить вона до
памятка
переліку будівель що
архітектури
мають ознаки
місцевого значення.
історичноНа вказаному
культурного
будинку відсутні
спадку.Встановлювал пам’ятні знаки чи
дошки, що не
ися пам’ятні дошки,
перебувають
на
знаки – інше на
державному обліку
будівлю.
як об’єкти .

Запит на
інформацію
розглянуто.
Відповідно до
компетенції
управління
культури надає
копії документів в
електронному
вигляді

Пилипчук М.В.
22.08.17 №1196-1.9/12-17

Відповідно до

19

20

29.08.17

31.08.17

Люстраційний
комітет

Сергій Кремін

Надати інформацію
про витрати на
закордонні
відрядження за 2017
рік працівників

На запит
управління
культури
повідомляє про те,
що співробітники
управління у 2017

Шміло Д.А.
30.08.17 № 1221-1.9/12-17

Карплюк А.П.
04.09.17 № 1237-1.9/3-17

управління культури
облдержадміністрації

21

22

23

31.08.17

01.09.17

22.09.17

Мировський
Олексій

Катерина
Антоненко

Гудима О.В.

Смт.Красне
Львівська область

Щодо надання
контактів і
електронних адрес
початкових
мистецьких
навчальних закладів
міста і області
(музичні школи,
школи естетичного
виховання)
Надати повний
перелік нерухомих
памяток та об’єктів
культурної спадщини
України –
національного
значення , місцевого
значення та щойно
виявлені, які
розташовані на
території області
Про надання
інформації про
конфесійну
належність культових
споруд на території
обласної клінічної
лікарні

році у закордонні
відрядження не
іздили

Управління
культури надає
контакти та
електронні адреси
інформацію на
електронну адресу

Осіпов С.В.
04.-9.17 № 1239-1.9/9-17

На запит
управління
культури
облдержадміністра
ції надає
запитувану
інформацію на
електронну адресу

Шміло Д.А.
05.09.17 № 1245-1.9/12-17

На території
обласної клінічної
лікарні
ім..О.Глрбачевсько
го діє парафія
Пантелеймона
Цілителя
Української
Православної

Пивоварський О.Л.
26.09.17 №1354-1.9/5-17

ім..Горбачевського та
Бердичівської
районної лікарні.

24

25

03.10.17

04.12.17

ЖК «Покровський»

Спілка архітекторів
України

м.Житомир
Вул..Покровська 20б

Надати витяг з
протоколу засідання
експертної ради
відділу охорони
культурної спадщини
управління культури
ЖОДА за серпень
місяць, на якому
розглядалося питання
погодження
новобудови за
адресою: м.Житомир,
вул..Покровська 20б

Церкви Київського
Патріархату, а на
території
Бердичівської
районної лікарні не
діє жодна релігійна
громада із статутом
юридичної особи
Запит розглянуто.
Інформуємо, що
зазначене питання
на засідання від
10.08.17 у порядок
денний не
виносилося.
Заяв щодо
погодження
новобудови за
адресою
м.Житомир,
вул..Покровська
20б, до управління
культури не
нажходило

Щодо погодження
проекту
«Реконстр.власної
Запит розглянуто та
будівлі павіл.
поінформовано
Громадського
автора
харчування» за
рахунок добудови під
кафе

2018

Шміло Д.А.
06.10.17 №1431-1.9/12-17

Кучеренко Н.В.
1765-1.9/12-17 від 08.12.17

1

2

3

4

5

03.01.2018

05.01.2018

23.01.2018

12.02.2018

14.02.2018

Білозьоров Г.

Надати затверджений
Запит розглянуто,
штатний розпис
копію штатного
Житомирського
розпису направлено
академічного театру
заявнику
ляльок

Вінницька О

Надати інформацію
про преміювання
працівників органів
влади 2016-2017рр

Інформацію
підготовлено та
направлено на
електронну адресу
Вінницької О.

Представн.
комітетів для євреїв

Про взяття на облік
давніх поховань
євреїв на кладовищі
м.Бердичева

Надано роз’яснення
та відправлено на
адресу заявника

Білозьоров Г

Надати звіт про
діяльність
Житомирського
українського
академічного
музичнодраматичного театру
ім..І.Кочерги

Відповідь
направлена на
електронну адресу
12.02.18

Щодо договірні
відносини з ПП
Компанія РОС

Договірні
відносини з
Компанією РОС
управлінням
культури та
туризму не
заключалися

Антикорупційний
рух Житомирщини

Карплюк А.П.
15-1.9/3-18, 09.01.18

Карплюк А.П.
36-1.9/3-18 від 11.01.18

Кучеренко Н.В.
107-1.9/12-18 від 24.01.18

Осіпов С.В.

Карплюк А.П.
315-1.9/3-18 від 19.02.18

6

7

23.02.2018

Гаркава А.

Яку суму коштів
виділено з бюджету
в 2018 році на
реставрацію
архітектурних
пам’яток
Житомирської області

Запит розглянуто
та направлено
заявнику

Кучеренко Н.В.
343-1.9/12-18 від 26.02.18

