
ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ!
пл. Молодіжна, 1, м.Крнвиіі Ріг, Дніпропетровська обл., 50101 

тел./факс. (0564)92-02-75,vtiz@b-.gov,на

На № 'У З  від №

*
'  Красіков Максим

foi+request- 77629- 7fôd2bde@.dostup.pravda. coin, ua

pSВиконком міськради
Про розгляд запиту на 
інформацію ~

Шановний пане Максиме!

За дорученням заступника міського голови Катриченка О.В. Ваш запит 
на інформацію щодо роботи комунального підприємства «Міський тролейбус» 
протягом 2016 - 2020 років, уважно розглянуто управлінням транспорту та те- 
лекомунікацій виконкому Криворізької міської ради в межах наданих повнова
жень. За результатами розгляду повідомляємо наступне.

Згідно зі статтею 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 створе
на в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, перед
бачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів влад
них повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим За
коном.

В свою чергу, Ваш запит частково містить прохання повідомити про дані, 
надання яких потребує виконання спеціальних дій, спрямованих на створення ін- 

. формації шляхом узагальнення,- аналітичної обробки даних, що не підпадає під 
ознаки вищезазначених норм Закону.

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до пу
блічної інформації», Ваш запит надіслано за належністю до комунального підпр*# 
ємства «Міський тролейбус» (додається).
Додаток: на 3-х арк. в 1 прим.

Начальник

Тетяна Рябова 
Інна Сипко

Управління транспорту та телеко$Цпкацш 
вих. № К -2 1 -0 /2 2  від 06.11.2020

Сергій Сиротюк

■ (0564) 92 02 70



ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ!
пл. Молодіжна, 1, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101 

тел./факс. (0564)92-02-75,vtiz@kr.gov,иа

На №__________ в ід __________

Директору КП «Міський тролейбус» 
Олександру ПРИХОДЬКУ

Про розгляд запиту на 
інформацію

Шановний пане Олександре!

До виконкому Криворізької міської ради надійшов інформаційний запит 

від Красікова Максима про фінансовий стан комунального підприємства «Місь

кий тролейбус» з наданням звітів про фінансовий стан, фінансові плани та ( 

баланси за 2016 -  2020 роки та його статут. І

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», направляємо Вам запит Красікова Максима за належніс

тю для розгляду та надання відповіді заявнику (додається).

Додаток: на 2-х арк. в 1 прим.

Начальник

Тетяна Рябова 
Інна Сипко
(0564) 92 02 70

Управління транспорту та телекомунікацій 
вих. № 16/28-22/760 від 06.11.2020


