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,Що управлiннЯ охорони здоров'я виконавчого KoMiTeTy Кременчуцькоi
Micbkoi ради (надалi - Управлiння) надiйшов запит щодо наданнrI положеннrI
про цiлодобовий травматологiчний пункт кнмп <лiкарня iнтенсивного
лiкування кКременчуцька>>.

У зв'язку iз тим, що Управлiння, згiдно п. 3 ст. 22 Закону УкраiЪи <<Про

доступ до публiчнот iнформацiь (надалi Закону), е розпорядником
iнформацii, який не володiе запитуваною iнформацiею, але 

"*о*у 
за статусом

або характером дiялъностi вiдомо хто нею володiе, направляемо копiю запиту
за н€шежнiстю. Просимо проiнформувати запитувача та надати вiдповiдь у
встановлений законом TepMiH.

Також повiдомляемо, що, згiдно з п.1 ст.23 Закону, рiшення, дii чи
бездiялънiсть розпорядника iнформацii можуть бути o.*uju,oi до керiвника
розпорядник4 вищого органу або суду.

Запит на iнформацiю додаеться (1
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инии запит - llоложення iIро цlлодооовии травматол...

Тема: lнформацiйний 3апит - Положення про цiлодобовий травматологiчний пункт
от: Васил ь Петренко <foi+req uest-4032'1 -892 1 323 1 @d ostu р. р rачd а. com. ча>
flaTa: 30.09.2018 0:30
Кому: Fоl requests at Кременчуцька MicbKa рада <gоr@krеmеп.gоч.uа>

,Доброго дня !

]На пiдставi статей 1, 1З, 19,2О Закону Укра:_ни <<Про доступ до публiчноr
iiнбормачir>> вiд 1З сiчня 2011 року, якi надають право звертатись iз запитами
|розпорялникiв iнформаrrii щодо надання публiчноi iнформаuli, прошу надати
]наступну iнформацiю (наступнi документи) :

IIПоложеннЯ про цlлоДобовиЙ травматоЛогiчниЙ пункт комунального некомершiйного
медичного пiдприемства "Лiкарня iнтенсивного лiкування 'rКременчуцька''''.

З повагою,

Василь Петренко

прошу надати вiдпоъj_дь у визначений законом терпаj-н електронною поштою.

IJe повiдо\4ле}]ня було надiслане через сайт ".Щоступ до Правди " , призначення якого
- НаДаННЯ МОЖЛИВоСтi громадянам надсилати запити гlро публiчну iнформацiю з
подальшою публiкацiею цих запитiв та вiдповiдей на них
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