
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від  24 травня  2011 року         № 521 

м.Кіровоград 

 

 

 

Про забезпечення доступу  

запитувачів до інформації 

 

 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 14, 15, 16 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації», виконавчий комітет Кіровоградської 

міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Визначити відділ по роботі зі зверненнями громадян відповідальним 

для забезпечення доступу до інформації запитувачів – фізичних осіб та 

загальний відділ - відповідальним для забезпечення доступу до інформації 

запитувачів – юридичних осіб та об’єднань громадян. 

 2. Керівникам виконавчих органів міської ради призначити 

відповідальних посадових осіб з питань запитів на інформацію, їх 

опрацювання  та контролю щодо задоволення запиту на інформацію. 

 3. Затвердити форму для подання інформаційних запитів від фізичних 

осіб згідно з додатком 1 та форму для подання інформаційних запитів від 

юридичних осіб та об’єднань громадян згідно з додатком 2. 

 4. Міському голові визначити та затвердити заходи щодо забезпечення 

доступу до інформації згідно із Законом України «Про доступ до публічної 

інформації». 

 5. Відділу по роботі із засобами масової інформації оприлюднити 

зазначене рішення у засобах масової інформації.     

 

 

   

Міський голова          О.Саінсус 

 

 

 
Назаренко 

22-85-83 



 

Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету  

Кіровоградської міської ради  

від 24 травня 2011 року   

№ 521 

 

ЗАПИТ 

на отримання публічної інформації 

 

П.І.Б. запитувача 

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст 

документа, до якого Ви б хотіли 

отримати доступ 

 

 

або 

Я б хотів отримати доступ до 

інформації про… 

 

 

 

Загальний опис інформації 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь 

надати: 

Поштою  Вказати поштову адресу 

Факсом  Вказати номер факсу 

Електронною поштою Вказати E-mail 

В усній формі Вказати номер телефону 

 

 

Контактний телефон  

Дата запису, підпис  

 

 

Зареєстровано 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Начальник юридичного відділу     О.Колюка 

Розпорядник інформації: Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

Кому: міському голові Саінсусу О.Д. 



Додаток 2  

до рішення виконавчого комітету  

Кіровоградської міської ради  

від 24 травня 2011 року   

№ 521 

 

ЗАПИТ 

на отримання публічної інформації 

 

Юридична особа, об’єднання 

громадян 

 

П.І.Б. представника запитувача, 

посада 

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст 

документа, до якого Ви б хотіли 

отримати доступ 

 

 

або 

Я б хотів отримати доступ до 

інформації про… 

 

 

 

Загальний опис інформації 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь 

надати: 

Поштою  Вказати поштову адресу 

Факсом  Вказати номер факсу 

Електронною поштою Вказати E-mail 

 

 

Контактний телефон  

Дата запису  

 

 

Зареєстровано 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Начальник юридичного відділу     О.Колюка 

Розпорядник інформації: Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

Кому: міському голові Саінсусу О.Д. 


