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Батш запит на |нформац1то, що над|йтшов до 9уц!всько? районно|
дер)кавно! адм|н|сщац!| електронно}о по1што|о 28.\2.20\5 року та
зареестроваттий за }[р 58|\8-|2 розг]1ящ/то.

Б запит| ставитьс я литанътя щодо над.}ння !нформац|| стосовно вищат
орган!в м|сцевого самоврядування 9уц!вського району, пов'язаних з
виконанням 3акону 9кра!ни <<|1ро засуд)кення ко]шун!стичного та нац|онал_
соц|ал|стичного (нацистського) тотал|тарного рехсим|в та заборону пропаганди
!хньо| символ|ки>>.

Б|дпов]дно до частини щетьо[ статт| 22 3акону }кра!ни <<|{ро досцп до
публ|нно| |нформац|]> розпорядник 1нформац1!, ят<утй не волод1е запицваното
|нформац1ето, апе якощ/ мае 6ути в[домо, хто не1о волод1е, зобов'язаний
направити цеи запит напех(ному розпоряднику з одночасним пов1домленням
про це запицвача. )[' тако.у раз| в!дл|к сщоку розг]1яду запиц на |нформац|то
починаеться з дня ощимання запиц н€!"пе)кним розпорядником.

в зв'язку |з зазначеним'.коп]то Батшого запиту на |нформац|то направлено
до 9уц}всько| районно| ради та 19 с|льських, селищних рад 9уц!вського
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району @веденсько!, 1(онетоцько|, йалин|всько|, Ёовопощровсько!,
9каловсько|, Бсхар1всько{ селищних, Базал|]всько|, Беликобабнансько|,
Болохово-{рсько|, [рак|всько|, 3аро>кненсько|, 1ван[всько|, |{ам'яноярузько|,
1(оробочкинсько|, -]1еб'язькФ?, Р1осьпан|всько?, €тарогнилицько[,
€таропощовсько|, }Фрненк|всько] с|льських рад), як н€}пет(ним розпорядникам
запищванб| Бами 1нформац1? для п|дготовки в ме)|(ах компетенц|| !нформац!! у
визначений 3аконом терм!н.

Ёа виконання вимог частини четверто] статт| 22 3акону !кра!ни <<|1ро

доступ до губл|нно| !нформац|!)> роз'яснтоемо' що р!тшення, д|] чи безд|яльн|сть

розпорядник[в |нформац|| мохсуть бути оскарх(ен| до кер|вника розпорядника'
вищого органу а6о суду. Б!дпов|дно до часту!\1|4 щетьо| статт| 2з 3акону
9т9а!ни <||ро досцп до гцбл|чно| |нформац|}> оскар)кення р|тшень, д|й чи
бездйльност| розпорядник|в !нформац|] до суду зд|йснтоеться в|дпов|дно до
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