
УКРАЇНА 
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РА ІТИ 

68091 м. Чорноморськ, сел. Олександрівка, вул. Центральна, 58 тел.: 048-68-694-77
Електронна пошта: 4380784@gmail.com
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На Ваш вих. №2/Г-13/25 від 21.01.2020 року щодо розгляду 
інформаційного запиту Іванова Артема від 17.01.2020 року щодо виконання 
робіт підприємством «Строитель», Олександрівська селищна адміністрація 
Чорноморської міської ради Одеської області повідомляє, що в 2015 році 
ПОСОГ «Строітель» виконував роботи з поточного ремонту благоустрою 
території навколо пам'ятника воїнам загиблим в роки другої Світової війни, 
який розташований на території місцевого кладовища з боку вулиці 
Центральної в селищі Олександрівка на суму 49616 грн.

З повагою,

Начальнику відділу інформаційних 
технологій та з питань доступу до 
публічної інформації 
Артеменко A.A.

Іванову Артему
<foi + reguest -  61276-29e06f76@ 
dostup.prawda.com.ua>

Г олова Олександрійської 
селищної адміністрації Ф.П. Баличев
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УКРАЇНА 
ЧОРНОМ ОРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ВІДДІЛ II (ФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ТА З ПИТАНЬ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

В порядку, передбаченому ч. З ст. 22 Закону України «Про д о с т у п  д о  публічної 
інформації», направляємо Вам для розгляду по суті інформаційний запит №2/Г-!3/25 від 
17.01.2020 року щодо п.п.І. 2 , у межах Вашої компетенції.

Запит №2/Г-ІЗ/25 від 17.01.2020 року додається.

Відповідь щодо даного запиту просимо направити запитувачу електронною 
поштою за адресою: fonrequest-61276-29e0ef76@dostup.pfavda.com.ua. а її копію на 
public@cmr. gov, ua.

68003, м. Чорноморськ, up.-т. .Миру, 33, каб. 220 Гт С 0 І Ш « 6 А 0 - Т  І

Вих.№ ’•

Голові Олександрійської селищ ної адміністрації
Балнчеву Ф.П.

З повагою,

Начальник відділу інформаційних технологій 
та з питань доступу до публічної інформації
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■жаційний запит - прибуток з бюджета Строітель

Subject: Інформаційний запит - прибуток з бюджета Строітель
From: Іванов Артем <foi+request-61276-29e06f76@dostup.pravda.com.ua>
Date: 16.01.2020 19:50 
То: FOI requests at odesa6 <public@cmr,gov.ua>

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до 
розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну 
інформацію (наступні документи):

1), Кількість договорів з Чорноморськрадою - виконавчим комітетом Чорноморськради - 
комунальними службами, установами Чорноморськради укладено в 2015-2020 р. з 
підприємством Строітель.

2). Кількість загальна міських бюджетних коштів що отримано підприємством Строітель 
від Чорноморськради - виконавчого комітету Чорноморськради - комунальних служб, 
установ Чорноморськради в 2015-2020 р.

3). Позначити посадову особу що запропонувала обладнати пліткою територію навколо 
Чорноморської гімназії 1 в 2019 р.

З повагою,

Іванов Артем

Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронно» поштою.

Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди", призначення якого - 
надання можливості громадянам надсилати запити про публічну інформацію з подальшою 
публікаціє» цих запитів та відповідей на них
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