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П ро розгляд запиту 

на інф орм ацію

Ш ановний  пане Романе!

Д епартам ент інф орм аційної та  внутріш ньої політики  Д онецької 

облдерж адм ін істрації, розглянувш и за дорученням  керівництва 

облдерж адм ін істрац ії В аш  запит на отримання публічної інф орм ац ії про 

закладені та витрачені кош ти на створення та п ідтрим ку веб-сайту  Д онецької 

облдерж адм ін істрації, повідом ляє наступне.

Щ одо суми кош тів, які було витрачено на створення веб-сайту  Д онецької 

облдерж адм ін істрації, інф ормуєм о, що на розробку сайту h ttp ://dn .gov .ua/ у

2016 році витрачено  34 850,00 грн., (тридцять чотири  тисячі в ісім сот п ’ятдесят 

гривень, 00 коп.).

Щ одо суми кош тів, які було витрачено на п ідтрим ку зазначеного сайту у

2017 році, така сум а склала 30 000,00 грн., (тридцять тисяч гривень, 00 коп.). 

Щ одо сум и закладених кош тів на 2018 рік на п ідтрим ку зазначеного

веб-сайту та  створення нового (нових), повідом ляєм о, щ о на сьогодні кош ти на 

вказані заходи на 2018 рік не передбачені.

Згідно із статтею  23 Закону У країни «П ро доступ  до публічної 

інф ормації» р іш ення, д ії чи безд іяльн ість розпорядників інф орм ації мож уть 

бути оскарж ені до кер івника розпорядника, вищ ого органу або суду. 

О скарж ення ріш ень, д ій  чи бездіяльності розпорядників  інф орм ац ії до суду 

здійсню ється відповідно  до К одексу адм ін істративного  судочинства У країни.

З повагою
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