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Оксана ЩЕРБАКОВА

Гостомельська селищна рада розглянула Ваш iнформацiйний запит, щодо
штатного розкладу селщноТ ради ГостомельськоТ ОТГ та повiдомляс наступне:

Згiдно зi статтею 19 КонституuiТ Украiни, органи державноТ влади та органи
мiсцевого самоврядування, ix посадовi особи зобов'язанi дiяти лише на пiдставi, в

межах повноважень та у спосiб, що передбаченi Конституцiсю та законами Украiни.
Вiдповiдно до ч. 5 cTaTTi 19 Закону УкраТни <Про доступ до публiчноi

iнформацiТ>, запит на iнформацiю мас мiстити:
- iм'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронноi

пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий с,
- загаr,Iьний опис iнформацii або вид, назву, реквiзити чи змiст документа, щодо

якого зроблено запит, якщо запитувачу че вiломо;
- пiдпис i дату за умови подання запиту в письмовiй формi.

Ваш запит не вiдповiдае вимогам cTaTTi 19 Закону Украiни <Про доступ до
публiчноТ iнформашiТ>, а саме не мiстить дати.

Вiдповiдно до п.4 ч. l ст. 22 Закону УкраТни <Про доступ до публiчноТ
iнформацiТ> розпорядник iнформацiТ мае право вiдмовити в задоволеннi запиту у
разi не дотримання вимог до запиту на iнформацiю, передбачених ,lllc,|,иIt(ll(l_ ll'rl,I,()lo

c,l,jr-l"l,i l9 цього Закону.
Враховуючи зазначене та керуючись ст. 22 Закону Украiни <Про доступ до

публiчноТ iнформачiТ>, Вам вiдмовено в задоволеннi запиту на iнформацiю.
Проте, Ви вправi повторно звернутися до селищноi ради з письмовим запитом

на iнформацiю, оформленим вiдповiдно до вимог Закону УкраТни <Про доступ до
публiчноТ iнформацiТ>.

Заступник селищпого голови Борис КАПЛОНОВ

Надiя БЕЗНОЩЕКО
04597-з- l 5-06
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lнформацiйниЙзапит-штатНИйрозкладселиЩноТрадиГостомельськоiоТГ.Sеl-rаdа@ukr.пеt

{*оомацiйний зап ит _ штатний розклад селищнот ради
гостомельськот отг

[L[ербакова океана Михайлiвна foi+request,84427,52eaýafO@dostu ",

Кому: запити до розпорядника Гостомельс, ", sel-rada@ukr,net

сеrодня, 09:47
'i

кПро доступ до публiчноi
право звертатись iз запитами до

iнформачii, прошу надати наступну

ffоброго дня l

На пiдставi статей 1, 13, 19, 20 Закону Украlни

iнформачiiu вiд 1З сiчня 2О11 року, якi надають

pornbp"o"rKiB iнформацii чlодо надання публiчноi

iнформачiю (наступнi документи) :

ШтатниЙ розклаД ГостомелЬсько1 селищноi ради станом на KBiTeHb 2О21 року, Перелiк

працiвникiв всих пiдроздiлiв Гостомельськоi селищноi ради з зазначенням посад та

окладiв.
Заздалегiдь дякую.

3 повагою,

Щербакова Оксана Михайлiвна

Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для Bcix вiдповiдей на цеЙ запит,

{!1 г egl u е s t - 844 2 7 - 5 2 е 0 5 а f 0@d о s tцр-р l" а v d а;_ад-_u а

httnq,//mail r lkr_neUdesktop#readmsg/'1 61 76052723602703504/f0

Якщо se1- гаdа@Шr,деt неправильна адреса для розпорядника Гостомельська селицlна

рада, повiдомте нас використовуючи форму:

httрs_;lД9.5шр-_ргачdа . соm. ualchmge.buest / пеw ?body5ghostomielska_sielishchna_гada

Увага! Це повiдомлення
flоступу до Правди

та будь-яка вiдповiдь на нього будуть опублiкованi на сайтi
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