1
0
1
0
0
0
1
0
0

За особою
запитувача

0
1
0
0

кількість тих, які опрацьовуються

кількість тих, в задоволені яких
відмовлено

кількість тих, які надіслано за
належністю

Кількість запитів на інформацію, що надійшли у тому числі:

кількість тих, які задоволено

від органів виконавчої влади

від представників ЗМІ

від об’ єднань громадян без
статусу юридичної особи

За типом надходження

від юридичних осіб

від фізичних осіб

за результатами особистого
прийому керівництвом

телефоном

електронною поштою

поштою

Загальна кількість отриманих центром
запитів на публічну інформацію

ЗВІТ

про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Хмельницькій області за ІІ півріччя 2020 року

Результат розгляду запитів на
інформацію:

0

електронною поштою
телефоном
за результатами особистого
прийому керівництвом
від фізичних осіб
від юридичних осіб
від об’ єднань громадян без
статусу юридичної особи
від представників ЗМІ
від органів виконавчої влади
кількість тих, які задоволено
кількість тих, які надіслано за
належністю
кількість тих, в задоволені яких
відмовлено
кількість тих, які опрацьовуються

0

поштою

Загальна кількість отриманих центром
запитів на публічну інформацію

ЗВІТ

про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Кам’янець-Подільському місцевому центрі з надання
безоплатної вторинної правової допомоги за ІІ півріччя 2020 року

Кількість запитів на інформацію, що надійшли у тому числі:
За типом надходження
Результат розгляду запитів
на інформацію:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

За особою запитувача

електронною поштою
телефоном
за результатами особистого
прийому керівництвом
від фізичних осіб
від юридичних осіб
від об’ єднань громадян без
статусу юридичної особи
від представників ЗМІ
від органів виконавчої влади
кількість тих, які задоволено
кількість тих, які надіслано за
належністю
кількість тих, в задоволені яких
відмовлено
кількість тих, які опрацьовуються

0

поштою

Загальна кількість отриманих центром
запитів на публічну інформацію

ЗВІТ

про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Старокостянтинівському місцевому центрі з надання
безоплатної вторинної правової допомоги за ІІ півріччя 2020 року

Кількість запитів на інформацію, що надійшли у тому числі:
За типом надходження
Результат розгляду запитів
на інформацію:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

За особою запитувача

електронною поштою
телефоном
за результатами особистого
прийому керівництвом
від фізичних осіб
від юридичних осіб
від об’ єднань громадян без
статусу юридичної особи
від представників ЗМІ
від органів виконавчої влади
кількість тих, які задоволено
кількість тих, які надіслано за
належністю
кількість тих, в задоволені яких
відмовлено
кількість тих, які опрацьовуються

1

поштою

Загальна кількість отриманих центром
запитів на публічну інформацію

ЗВІТ

про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Хмельницькому місцевому центрі з надання безоплатної
вторинної правової допомоги за ІІ півріччя 2020 року

Кількість запитів на інформацію, що надійшли у тому числі:
За типом надходження
Результат розгляду запитів
на інформацію:

0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0

За особою запитувача

електронною поштою
телефоном
за результатами особистого
прийому керівництвом
від фізичних осіб
від юридичних осіб
від об’ єднань громадян без
статусу юридичної особи
від представників ЗМІ
від органів виконавчої влади
кількість тих, які задоволено
кількість тих, які надіслано за
належністю
кількість тих, в задоволені яких
відмовлено
кількість тих, які опрацьовуються

0

поштою

Загальна кількість отриманих центром
запитів на публічну інформацію

ЗВІТ

про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Шепетівському місцевому центрі з надання безоплатної
вторинної правової допомоги за ІІ півріччя 2020 року

Кількість запитів на інформацію, що надійшли у тому числі:
За типом надходження
Результат розгляду запитів
на інформацію:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

За особою запитувача

