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Про розгляд запиту 
на шформацпо 

Шановна Трино МиколаТвно! 

еертровании в 

ДО ПубЛ1ЧН01 

У вщповщь на Ваш запит на шформацпо вщ 23.02.2018, зар 
облдержадмшютрацп 26.02.2018 за № 248/0/48-18, повщомляемо. 

Вщповщно до стати 1 Закону Украши "Про доступ 
шформацп" (дал1 - Закон) публ1чна шформащя - це вШображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких ноаях шформащя, що 
була отримана або створена в процес1 виконання суб'ек^ами владнйх 
повноважень сво'1х обов'язюв, передбачених чинним законодавством, або як& 
знаходиться у володшш суб'екпв владнйх повноважень, шишх {розпорядниюв 
публ1чно1шформацп, визначёних Законом. 

Запит на» шформацпо - це прохання особи до розтюрядника шформацй" 
надати публ1чну шформащю, що знаходиться у його володп ш (частина I 
стагп 19 Закону). 

Так, Законом УкраТни "Про внесений змш до деяких закошв Украши 
щодо реформ^вання системи управлшня автомобшьних дошг загального 
користування"|в1д 17.11.2016 №1764-VIII, який набрав чинности з 1 с1чня 2018 
року внесет змши до Закону Украши "Про М1сцев1 державнГ адмшстрацн" де 
визначено, що> облдержадмшютращя здшснюе забезпечейня ф^нансування та 
розвитку мереж1 автомобшьних дор1г загального користування мюцевого 
значения. 

Ё1дпов1дно до розпорядження голови облдержадмшютращ! вщ 19.02.2018 
№ Р-88/0/3-18 "Про внесения змш до розпорядЖ гння гол оби 
облдержадмшютраци вщ 18.01.2018 № Р-26/0/3-18" передбаченин обсяг коштйв 
на утримання та розвиток автомобшьних дор1г та дорожньоТ шфраструктури за 
рахунок субвёнцп з державного бюджету у 2018 рощ через головного 

ЛАООО Дмпролетровсыса обп̂сна державна ади1нстрац;я 
№ 04- 273/0/49-18 вщ 02.03.2018 

•ИШИИШИ 111111! 



О о 2 

розпорядника департамент житлово-комунального госшодарства та 
0 0 0 , 0 0 грн. 

раЙОН!, ЯК1 
буд1вництва облдержадмшютраци у дночих цшах в обсяз1 553 44' 

Станом на сьогодш перелж дор1Г у Широювськом) 
перШочергово потребують каштального ремонту асфальтового покриття 
знаходиться в стадп формування, тому 13 запитом Ви звернулись передчасно. 

Враховуючи Ёищенаведене, повщомляемо про вщмову 
Вашого запиту на шформащю на тдстав1 пункту 1 частини 1 статЫ 22 Закону. 

Вщповщно до, вимог пункту 4 частини четверто'1 ще'1 статп зазначаемо, 
що вщмова у задоволенш запиту на шформацпо може б)!1 

запитувачем у порядку, передбаченому статтею 23 Закону. 
{ги оскаржена 

3 повагою 

Заступник 
голови облдержадмшютраци В.В.11РУЦАКОВ 

.1 
I 

I 

Коломосць 742 87 46 

* 


