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Про розаlяd запumу
на iнформацiю

шановна панi олено!

На Ваш запит вiд 23.09.202I, що надiйшов до виконкому районноi у MicTi
Ради 2З.09.2021 за J\b 445-tз з ряду питань, повiдомляемо.

Згiдно зi'статтею 1 Закону Украiни <Про доступ до публiчноi iнформацii>
(далi - Закон) публiчна iнформацiя - це вiдображена та задокументована буд"-
якими засобами та на будъ-яких носiях iнформацiя, що була отримана або
СТВОРена В процесi виконання суб'ектами владних повноважень cBoik
обов'язкiв, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володiннi суб'ектiв владних повноважень, iнших розпорядникiв публiчноi
iнформацii, визначених цим Законом.

У свою чергу, Ваш запит не вiдноситься до публiчноi iнформацii, а по
cyTi е зверненням.

Стаття 2 Закону визначае, що цей закон не поширюеться на вiдносини у
сферi звернень цромадян, якi реryлюються спецiалъним законом.

Враховуючи вищез€вначене, Ваше зверненнrI розглянуто у порядку та
строки, передбаченi Законом УкраiЪи <Про зверненшI |ромадян).

Органiзацiя будiвництва, реконструкцii, ремонту та утримання авто-
мобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переi'здiв, MocTiB, фiнансування програм i
Окремих заходiв, спрямованих на розвиток дорожнього руху та Його безпеки
належить до повноважень виконкому Криворiзькоi MicbKoi ради.

Спецiалiзоване пiдприемство ТОВ <<Весташляхбуп на пiдставi договору з
департаментом розвитку iнфраструктури MicTa виконкому Криворiзькоi MicbKoi
ради, у межах видiленого фiнансуваннrl, здiйснюе розчищення снiгу i
п о с ипання п роти ожел едн ою . r{АlНЖЩ,|#rЬ#l. м i ста.
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Враховуючи вищезЕIзначене, питання щодо BapTocTi та КiлЬКОСТi

заготовпеного посипкового матерiагlу вiдноситься до повноважень ВИЩеВКа-

заного департаменту.
З метою забезпечення безперебiйного руху пасажирського та автоМО-

бiльного транспорту на дорогах та вулицях району пiд час снiгопадiв, снiгових
заметiв, ожеледицi в зимовий перiо д 2021 - 2022 poKiB прийнято рiшення ви-

конкому Саксаганськоi районноi у MicTi ради вiд 16 вересня 2021, рокУ NЬ 48б

<Про заходи iз забезпечення безперебiйного руху мiського пасажирського та

автомобiлъного транспорту в зимовий перiод2O2t _2022 poKiB>>.

Затвердженою комiсiею 23 вересня 2021 року проведено огляд технiки,
яку ппануеться задiяти пiд час снiгопадiв в боротъбi iз снiговими заМетаМИ

та ожеледицею в зимовий перiод, на оглядi було представлено технiЧНi
засоби пiдприемств, TaKi як ТОВ <<Весташляхбуд>>, КП кШвидкiсний тРамваЙ>>,

ТОВ (ЖИТЛОСЕРВIС-КР), якi вказаним рiшенням раЙонноi у MicTi ради
закрiпленi за дорогами району.

Кiлькiстъ механiзмiв вiд пiдприемств району, якi в подЕtпьшому булуть
виконувати очищення дорiг району вiд заrrлетiв та ожеледицi склаДаС 30

одиниць. Ще трактори ЮМЗ, МТЗ та Т-40, навантажувачi, пiскорозкидУвачi,
бобкати, самоскиди, poTopнi снiгоочисники, екскава автогреидери.

Голова районноi у MicTi ради Василь Старовойт

Днdрiй Толкачов 9 4-82 -2 0
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