
Б Е РШ А Д С Ь К А  М ІС Ь К А  РА Д А
вул. Г ер оїв  У країни, 2 3 , м. Б ерш адь, 2 4 4 0 0 , тел .. 2 -1 9 -6 4  

E-m ail: o fflce@ rad ab ersh ad .gov .u aW eb : http s://radabershad.gov.u a/ К о д  Є Д Р П О У : 0 4 0 5 1 0 3 3

05.03.2021 №  18-запит/3.21

на № 75-запит/3.21 від 01.03.2021

Олегу Білоусу

1оі+гедиез1;-82825-

6с4011 b8@ dostup.pravda.com .ua

Перш ому заступнику голови 

В інницької обласної державної 

адміністрації 

Наталі ЗАБОЛОТНІЙ

Про розгляд інформаційного запиту

Ш ановний пане Білоус!

Берш адською  міською  радою розглянуто Ваш  інформаційний до 

Вінницької облдерж адміністрації (реєстраційний номер від 01.03.2021 № 75- 

запит/3.21) щ одо надання інформації про перелік новостворених районних 

державних адміністрацій та контакти для подання запиту на доступ до 

публічної інформації (пош това адреса, телефон, факс, електронна адреса, 

відповідальна особа).

Відповідно до ріш ення 2 позачергової сесії Гайсинської районної ради 

8 скликання від 14.12.2020 року «Про початок реорганізації Берш адської 

районної ради Вінницької області ш ляхом приєднання до Гайсинської 

районної ради Вінницької області», постанови Верховної Ради України «Про 

утворення та ліквідацію  районів», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо впорядкування окремих питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій» від 17.11.2020 №  1009-ІХ Берш адську районну раду 

(ЄДРПОУ 21731280), місцезнаходження: вул. Героїв України 23, м. Бершадь, 

Берш адського району, Вінницької області, поштовий індекс 24400, було 

реорганізовано ш ляхом приєднання до Гайсинської районної ради.

Гайсинська районна рада:

Код ЄДРПОУ: 21728616

Пош товий індекс: 23700
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Адреса: 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. 1 

Травня, буд. 40
Графік роботи: пн-чтв 8:00-17:15, птн 8.00-16.00 

E-M ail адреса: zagvidrada@ i.ua
Контактні телефони: 04334-20255, 04334-21315, 04334-21081 
Г олова: Савчук Віталій Володимирович

Відповідно до розпорядження Кабінету М іністрів України № 1635-р від 
16.12.2020 року «Про реорганізацію  та утворення районних державних 

адміністрацій» Берш адськурайдержадміністрацію  реорганізовано шляхом 

приєднання до райдержадміністрації, розташ ованої в адміністративному 

центрі новоутвореного району - Гайсинської райдержадміністрації. 

Гайсинська районна держ авна адміністрація  

23700, м. Гайсин, вул. 1 Травня, 40 

Телефон (04334) 2-14-63,

Телефон/факс (04334) 2-10-25, 

e-mail: rda gaysin@ vin.gov.ua

Райдержадміністрація працює з понеділка по четвер з 8-00 до 17- 

15 години, а в п 'ятницю  з 8-00 до 16-00 з перервою  на обід з 12-00 до 13- 

00 години

Голова: Головаш ич Л ю дмила Володимирівна 

Берш адська міська рада

Контакти для подання запиту на доступ до публічної інформації 

Берш адської міської ради (ЄДРПОУ 21731280): сат~т:

https://radabershad.gov.ua. електронна адреса: office@ radabershad.gov.ua, 

телефон: +38(04352)2-19-64.

М ісцезнаходження: вул. Героїв України, 23, м. Берш адь Гайсинського 

району Вінницької області, поштовий індекс 24400.

Голова: Д раган Віталій Григорович.

З повагою

____  j S " ’}

М іський голова ~ В італій Д РА ГА Н

В олоди м и р Л евицький 2 19 64
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