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КАМ ОЯНКА_БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦIЯ
ЛЬВIВСЬКОi ОБЛАСТI

вул.Незалежностi,27 м. Кам'янка-Бузька, 80400 тел.: (0325 4) 2З-06З,теrr/факс 23-001

|А //, iлпо хs /lltr, "эЗ На Ns вiд

Головам мiсцевих рад
Кам'янка-Бузького району

Володимиру Щавiдецко-Шаврiну
foi+request-7B7З9-

67 З22 1ааЕdоБtuр. pravda . соm. ua

Пр о ншd ання iнф орллацit

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про доступ до публiчноi iнформацii>
скеровуемо за на.гrежнiстю iнформацiйний запит гр. Щавiденко-Шаврiн
Володимира вiд 15.11 .2020.

. ЗапитуваIIу iнформацiю просимо надати автору зверненнrI у визначений
чинним законодавством TepMiH.

.Щодаток: КопiЯ iнформаЦiйногО запиту гр.Щавiденко-Шаврiн Володимира вiд
15.1 1 .2020 на 1 аркушi.

Голова Христина ЗАМУiА

Т.Маль.lин



Zпфrа

ZimЬrа

ka rTtyzrda @oda.gov. ча

Iнформацihлйзапит - 3апrг щодо велос}педнш( програм i планiв

ВИ : Володимир Давiденко-шавп Прiн <fоi+rеqчеSt-787З9-

67З22 1аа @dosfu р" рrачdа.соm. ча >

нд, 15 лисr.|202020:4L

Te}ra : Iнформацiйний запит - Запит lлод0 велосипедних

lФму ; FOI requests at lviv19 <kamblzrda@Ioda.gov,ua>

.Щоброго дня l

На пiдставi статей 1, 1З, 19,20 Закону Укра:-ни <<Про доступ до публiчно1
:-нформашi1>> вiд 1З сiчня 2011 року, якi надають право звертатись iз запитами

до розпорядникiв iнформачi1 щодо надання публiчноi iнформаuir, прошу надати

наступну iнформачlю (наступнi документи) ;

Коалiцiя представникiв мiсцевих органj-в самоуправлiння. експертiв,
дослiдникiв, громадських органiзацiй працюе над розробкою Нацiональ,но1

велосипедно1 стратегir Украlни. Для вiдображення поточноr ситуашi1 з розвиток
велосипеДного транспорту в YKpaiHi просимо дати вiдповiдi на наступнi
питання:

вашого населеного пункту/отг план розвитку велосипедноi iнфраструктури
програма, концепцiя тощо) ? Яка його назва, перiол виконання/ посилання

ЧицейДокУМеНтВИкоНУетЬся?ЯкtДотак,тоНаякоМУетапiвиконання?
Який бюДжет насеЛеногО пункту/СТГ буВ витрачеНий на транспорТнi заходи у 2019

роцi (будiвництво, капiтальний оеtионт вулиць, закупiвля адиниць громадського

транспорту/ дiяльнiсть управлiнь з !Dанспорту тощо) ?

Який бюдХ<ет насеЛеногО пункту/ОТГ буВ витрачеНий на велосипеДнi заходи у 20L9

роцi (проектування i будiвництво ае_-].сипедно:_ iнфраструктури, встановлення

велосипедних парковок тощо) ?

чи € У вашому населеному пунктi об'€кти велосипедноr iнфраструктури
(велосипеднi дорiжки, парковки) ? Я-к.: саме? Якщо с велосипеднi дорiжки - на

яких вулицях. яка довх(ина, сумiщен_ з пiшохiдними чи Hi? Якщо с велосипеднi

парковкИ - яка приблизна кiлькiстЬ , чz були встановленi за рахунок мiсцевого

бюджету чи саместiйно громадянамиi'б-з:-эсом?

Дякуемо за вашt B,;:lcBr:r l

Принагlдно запрошуемс пэедставникiв Ваi:.iэ.rэ на.сеJ]еногО r},нкту/отг долучитися

до робочих груп з розробки Нацiональноr зелосlапедноl этратегii Украrни, Якщо

плануете долучитися, будь ласка, повiдомте k,shulha.evk,.org,ua, тел,

+з8O9з92зв985.

З повагою.

Володимир Давiденко-ШавЙрiн

__::::1_:::i:i_:1::::1::_I_:::i::::i_:i:::::_::::::_:::::::::::_::""""
це повiдомлення було над,iслане через сайт ",щоступ до Правди", призначення

якого _ надання можливостi громадянам надсила|!и заг!ити про публiчну

iнформацiю з подальшою публiкацiею цих запитiв та вiдповiдей на них

програм i планiв

Чиеу
( план,
онлайн?
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