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17.

телебачення
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Запитувана інформація
Інформація щодо дотримання вимог Закону України "Про
державну службу" при призначенні на посади державних
службовців заступників голови Барвінківської районної
державної адміністрації
Інформація
щодо
використання
водного
об'єкту
загальнодержавного значення, розташований поблизу с.
Василівка Друга Барвінківського району Харківської області
Розпорядження голови Барвінківської райдержадміністрації
від 24.03.2011 р. № 74 "Про стан функціонування мережі
поштового зв'язку району та забезпечення доступності до
послуг поштового зв'язку встановленого рівня якості"
Інформація про розмір заборгованості управління праці та
соціального
захисту
населення
Барвінківської
райдержадміністрації по соціальним виплатам, визначеним
судовими рішеннями, щодо громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи
Інформація про голів громадських рад та про їх включення до
колегії відповідних центральних органів виконавчої влади та
місцевих державних адміністрацій
Інформація про депутатів обласної, міської та сільських рад,
які входять до соціального комітету, органів опіки, відділу
сім’ї, молоді і спорту
Інформація про с. Нова Дмитрівка Барвінківського району та
похованих у братській могилі на території села
Інформація про проведення робіт з видобутку бурого вугілля,
геологічні обстеження в с. Нова Дмитрівка
Інформація про загальну площу та кількість населення
населених пунктів Барвінківського району
Виникнення екологічних та соціальних проблем при розробці
Новодмитрівського родовища бурого вугілля
Результати проведення заходів щодо запобігання та протидії
корупції в органах місцевого самоврядування району
Відомості про об'єкти будівництва, реконструкції та
капітального ремонту на 2012 рік в Харківській області
Інформація про загальноосвітні навчальні заклади району з
російською мовою навчання та з кількістю учнів до 300
чоловік
Інформація про забезпечення фінансування будівництва та
ремонту свердловин для видобутку води
Інформація про підприємства, фермерські господарства
району
Відомості про загальний стан будинків культури району
Про кількість виборців Барвінківського району, які були
включені до уточнених списків виборців
Про забезпечення населення засобами приймання сигналів
цифрового телебачення

