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yKPAIHA
БДРВIНКIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

ХАРКIВСЪКОi ОБЛАСТI
вул. I_{ентральна, 8, м.Барвiнкове, 64701 тел. (05757) 4-2З-61,4,20-З1 фаКС: 4-22,З7

Е - mail: barvinkivska@rda.kh.gov.ua

Головi правлiння ГО <Корупцiя
стоп) Iгорю Французу
foi+reguest-52729-
1 3 ff7abd@.pravda. com.ua).

Барвiнкiвська районна державна адмiнiстрацiя отрим€Lла та розглянула
Ваш запит щодо паркування транспортних засобiв та повiдомляе наступне.

У зв'язку з тим, що запитувана iнформацiя не знаходиться у володiннi

районноТ державноТ адмiнiстрацiТ, вiдповiдно до частини 3 cTaTTi 22 Закону
УкраТни кПро доступ до публiчноТ iнформацii> запит направлений MicbKoMy
головi м . Барвiнкове для розгляду та надання вiдповiдi запитувачу в межах
комгIетенцiТ у визначений Законом TepMiH.

На виконання вимог частини четвертоТ cTaTTi 22 Закону УкраТни кПро

доступ до публiчноТ iнформацii> роз'яснюемо, що рiшення, дii чи бездiяльнiсть

розпорядникiв iнформацiТ можуть бути оскарженi до керiвника розпорядника,
вищого органу або суду. i

Вiдповiдно до частини третьоТ cTaTTi 2З Закону оскарження рiшень, дiЙ чи

бездiяльностi розпорядникiв iнформацiТ до суду здiйснюеться вiдповiдно дсi

Кодексу адмiнiстративного судочинства УкраТни. ',
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Перший заступник голови
державноi адмiнiстрацiТ

Щмитро Сухар 4 19 65
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WyKPAIHA
БАРВIНКIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

ХАРКIВСЪКОi ОБЛАСТI
вул. Щентральна, 8, м. Барвiнкове, 64701 тел. (05757) 4-2З-61,4-20-З1 факс: 4-22-З7

Е - mail: barvinkivska@rda.kh.gov.ua
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_ вlд MicbKoмy головi

Барвiнкiвськоi MicbKoi ради

Що районноТ державноТ адмiнiстрацiТ в порядку,визначеному Законоtчl

Украiни <<Про доступ до публiчноТ iнформацiТ>>,12.08.20|9 року надiйшов запит
на iнформацiю вiд голови правлiння ГО кКорупцiя стоп)) I. Француза ("yn.
HoBiKoBa, 2 а, буд. 42 а) м.Одеса, 65033 foi+reguest- 52729-
1 3 ff7ab d@.pr avda. соm. uа).

У зв'язку з тим, що запитувана iнформацiя не знаходиться у володiннi

районноТ державноТ адмiнiстрацiТ,вiдповiдно до частини З cTaTTi 22 Закону
УкраiЪи кПро доступ до публiчноТ iнформацiТ> направлясмо копiю загIиту на.

iнформацiю для розгляду та надання вiдповiдi запитувачу в межах компетенцiТ

у визначений Законом TepMiH.
i
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Щодаток на 3 арк. в 1 прим.

Перший заступник голови
державноТ адмiнiстрацii

Щмитро Сухар 4 19 65
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