
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
майдан Петра Калнишевського, 2

місто Кам 'янське, 51931
тел.: 55-40-15 Гр. ФІЛАТОВУ К.

На №__________ від

Про розгляд запиту на інформацію

Ваш інформаційний запит від 10.01.2020, який надійшов 
на електронну пошту Кам’янської міської ради, про надання інформації 
опрацьовано департаментом економічного розвитку міської ради, в межах 
наданих повноважень повідомляємо про наступне.

Стосовно пункту 3 інформаційного запиту інформуємо, що відповідно 
до Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення виконавчого 
комітету міської ради, у тому числи і рішення, якими затверджені фінансові 
плани комунальних підприємств міста підлягають обов’язковому 
оприлюдненню. Тому з фінансовими планами КП КМР «Транспорт» на 2019 та 
2020 роки, які затверджені рішеннями виконавчого комітету міської ради 
від 24.07.2019 №197 та від 18.12.2019 №429 відповідно, можна ознайомитись 
на офіційному веб-сайті Кам’янської міської ради у розділі нормативні акти 
(рішення виконавчого комітету Кам’янської міської ради).

Стосовно пункту 4 інформаційного запиту інформуємо, що відповідно 
до порядку, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради 
від 12.10.2011 №434, звіт про виконання фінансового плану комунального 
підприємства подається до департаменту економічного розвитку міської ради 
щокварталу (за звітний квартал) та за підсумками звітного року 
до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом. У зв’язку з цим, звіт про 
виконання фінансового плану КП КМР «Транспорт» за 2019 рік станом 
на 13.01.2020 у департамента відсутній.

Перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради О.А.ЧЕРНИШОВ

Єрмоленко Галина Валеріївна
Годеєнко Євгенія Володимирівна (0569) 55 41 36
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У відповідь на Ваш запит на інформацію від 10.01.2019, зареєстрований 
в Камянській міській раді за № 02-06зап/5, управління транспортної 
інфраструктури та зв’язку міської ради в межах наданих повноважень 
повідомляє.

Відповідно до статті 1 Закону України “Про доступ до публічної 
інформації” (далі -  Закон) публічна інформація -  це відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 
була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, визначених Законом.

Враховуючи, що Ваш запит стосується великого обсягу інформації 
(потребує пошуку інформації серед значної кількості даних), відповідно до 
частини 4 статті 20 Закону строк розгляду вказаного запиту продовжено до 
20 робочих днів.

Начальник управління 
транспортної інфраструктури
та зв’язку міської ради Д.П.КОНЕЛЬСЬКИЙ

Філімоненко 560060


