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Копiя: начальниковi управлiння
iнформацiйного забезпечення та
доступу до публiчноУ iнформацiУ
виконанчого органу КиТвськоУ
мiськоУ ради (КиУвськоУ мiськоУ
державноУ адмiнiстрацiУ)
Барановiй К.О.

Шановний пане Валентине!

На Ваш iнформацiйний запит вiд 15.12.2014 N9 2236 (з) стосовно
проведення громадських слухань щодо пiдвищення вартостi проУзду в мiському
пасажирському транспортi, що надiйшов до управлiння iнформацiйного
забезпечення та доступу до публiчноТ iнформацiУ через сайт «доступ до
Правди», iнформусмо.

Вiдповiдно до статей 9, 13 Закону УкраТни «Про засади державноУ
регуляторноТ полiтики у сферi господарськоУ дiяльностi», з метою одержання
зауважень та пропозицiй вiд юридичних та фiзичних осiб, Ух об’сднань,
28.11.2014 департамент економiки та iнвестицiй виконанчого органу КиУвськоТ
мiськоУ ради (КиУвськоУ мiськоУ державноТ адмiнiстрацiУ) повiдомив про
оприлюднення проекту розпорядження виконанчого органу КиУвськоУ мiськоУ
ради (КиУвськоТ мiськоУ державноТ админiстрацiУ) «Про встановлення тарифiв на
перевезення пасажирiв i вартостi проУзних квиткiв у мiському пасажирському
транспортi, який працюс у звичайному режимi руху».

Головним розробником проекту регуляторного акта с департамент
економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиТвськоУ мiськоУ ради (КиТвськоУ
мiськоУ державноТ адмiнiстрацiУ).

Проект розпорядження виконанчого органу КиУвськоУ мiськоУ ради
(КиУвськоУ мiськоУ державноТ адмiнiстрацiУ) «Про встановлення тарифiв на



гiеревезення пасажирiв i вартостi проТэних квиткiв у мiському пасажирському
транспортi, який працюс у звичайному режимi руху» розмiщено в мережi
Iнтернет за адресою www.kievcity.gov.ua для отримання зауважень та
пропозицiй.

Зауваження та пропозицiТ до проекту регуляторного акта приймаються
вiд юридичних та фiзичних осiб, Tx об’сднань протягом одного мiсяця з дня
оприлюднення (з 28.11.2014 no 28.12.2014) у письмовому або електронному
виглядi за адресою:

. 01044, м.КиТв-44, нул. Хрещатик, 36, департамент економiки та
iнвестицiй виконавчого органу КиУвськоТ мiськоТ ради (КиТвськот мiськоТ
державноТ адмiнiстрацiТ), тел. 529-92-44 або на електронну
адресу сiпро1it(й~kiеvсitу. цоУ.ца;

. 01011, м.КиТв-1 1, нул. Арсенальна, 9/11, Державна служба УкраТни з
питань регуляторно? полiтики та розвитку пiдприсмництва, тел. 285-05-5 5
або на електронну адресу infогmг2i~dkгр.цоу.uа.
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