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Загальна скринька Департаменту адміністративних послуг

Вхідні (Адміністративно Господарське Управління) 

Доброго дня!

Зважаючи на незаконну відмову у наданні публічної інформації, оскаржень? у 
законодавством порядку - подаю новий запит на отримання публічної Інформ

У відповіді без вихідного номера та дати на запит №3-Ґ-114666-007 від 07.11.
Свірський Юрій Васильович перебував у трудових відносинах з Л ьв івська  комунальним підприємством 
«Міський центр інформаційних технологій», яке входить до структури вико 
ради на підставі ухвали ЛМ Р від 09.04.1998р, №4 (надалі - ЛКП "МЦІТ").

Частиною 5 статті б Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
обмежено доступ до Інформації про розпорядження бюджетними кошта(|л 
розпорядження державн'йм, комунальним майном, у тому числі до колій 
отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних офф та 
осіб, які отримали ці кошти або майно.

£ «значено, що не може бути 
1, вф одіння, користування чи 

в дпс Ыдних документів, умови 
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На підставі статей 1, 6,13,19, 20 Закону України «Про доступ до публічної 
які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щр|до ь 
прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1) чи отримував заробітну плату гр. Свірський Ю.В. на підставі трудових в(дносі}н з ЛКП "МЦІТ";
!

а ласі гр. Свірським Ю.В. за2) чи заробітна плата на підставі трудових відносин з ЛКП "МЦІТ" отримуй 
рахунок місцевого бюджету;

3) дату початку та дату припинення отримання гр, Свірським Ю.В. заробітної ш  
відносин з ЛКП "МЦІТ";

4) дату початку та дату припинення трудових відносин гр. Свірським Ю.В.

5) посадову інструкцію або інші документи, якими визначались посадові 
повноваження гр, Свірського Ю.В. на час роботи у ЛКП "МЦІТ";

6) документ, на підставі якого розпочалось нарахування заробітної плати 
або наказ про прийняття на роботу гр. Свірського Ю.В. у ЛКП "МЦІТ";

7) документ, на підставі якого припинилось нарахування заробітної плати 
або наказ про звільнення з роботи Свірського Ю.В. з ЛКП "МЦІТ";

8) копію цього запиту з відмітками про реєстрацію.

З повагою, 
Гриновець Маркіян
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Гриновцю Маркіяну

Львівське комунальне підприємство «Міський центр інформаційних 
технологій» (далі - ЛКП) у відповідь на Ваш інформаційний запит від 17.12.2018 
року за № 3-Г-132105-007 щодо витрат бюджетних коштів, у порядку Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» повідомляє наступне:

1. Свірський Юрій Васильович отримував заробітну плату на підставі 
трудових відносин з ЛКП (підстава: наказ № 17-к від 30.03.2016 року про 
прийняття на роботу);
- Заробітна плата Свірським Юрієм Васильовичем отримувалась не за 
рахунок місцевого бюджету, а з госпрозрахункової діяльності ЛКП. 

Відповіді на пункти: 3,4,5,6,7 вищевказаного інформаційного запиту із 
наданням відповідних копій документів вже надавалися ЛКП на інформаційний 
запит від 07.11.2018 року за № З-Г-114666-007.

Додаток: - копія запиту від 17.12.2018 року за № 3-Г-132105-007 з відміткою про 
реєстрацію.

12.02.2019

Поліщук В.Б.

вик. Ісканін М.С. 
тел. (032) 297-58-38


