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ПрО виконаннЯ ЗаконУ УкраiЪИ "ПрО достуП дО публiчноi iнформацii''
у 2022 роцi

_ Заслухавши iнформацiю начальника вiддiлу загаJIьно-органiзацiйного
забезпечення виконавчого koMiTeTy Вiлъногiрськоi йськоi ради
,ЩнiпропетровськОi областi про виконанЕя Закону Украiни "Про до.rуr, до
публiчноi iнформацiТ" у 2022 роцi, керуючись ст. 52 Закону irкраiни" ''Про
мiсцеве самоврядування в YKpaiHi", виконавчий KoMiTeT мiськоi'ради

ВИРIШИВ:

1. Iнформацiю про виконання Закону УкраiЪи "Про доступ до публiчноi
iнформацii" у 2022 роцi взяти до вiдома (додаеться).

2. Виконавчим органам Вiльногiрськоi MicbKoi Ради Щнiпропетровсъкоi
областi, керiвникам комун€lльних пiдприемств тримати на постiйному контролi
виконаннrI Закону Украiни "Про доступ до публiчноi iнформацii''.

3. ВiддiлУ загЕUIьнО-органiзацiйногО забезпеЧеннЯ виконавЧого KoMiTeT}/
вiльногiрськоi Micbkoi Ради .щнiпропетровськот областi здiйснювати контроль та
iнформувати Щнiпропетровську обласну державну адмiнiстрацiю про кiлькiсть i
характер запитiв на iнформацiю, оприлюднювати дану iнформацiю на

l.офiцiйному веб-сайтi Вiльногiрськоi MicbkoT Ради !нiпропетровськоi областi.
4. Координацiю роботи по виконанню даного рiшення покJIасти на

начальника вiддiлу загально-органiзацiйного забезпечення виконавчого
koMiTeTy Вiльногiрськоi Micbkoi Ради .щнiпропетровськоi областi Юлiю круть,
контроль - на секретаря Вiльногiрськоi Micbkoi ради ,щнiпропетровськоi областi
Олександра БОБОШКА.

мiський голова Володимир ВАСИJIЕНКО
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ВiльногiрськоТ MicbKoT рали
,Щнiпропетровськоi областi
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IНФОРМАЦIЯ
про виконання Закону Украrни "Про доступ до

публiчноi iнформачii" у 2022 роцi

Вiдповiдно до Констиryцii Украiни, Законiв УкраiЪи "Про мiсцеве самоврядування в
УкраiЪi", "Про доступ до публiчноi iнформацii" та "Про iнформацiю", на виконання
розпорядження голови обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 10.05.20l1 року Ns Р-309/0/3-11

"Про органiзацiю роботи щодо виконання Закону Украiни "Про доступ до публiчноi
iнформацii", з метою забезпечення прозоростi та вiдкритостi дiяльностi виконавчого
KoMiTeTy Вiпьногiрськоi MicbKoi рали .Щнiпропетровськоi областi, створення механiзмiв та
реалiзацii прав громадян i юридичних осiб на доступ до публiчноi iнформацii затверджено
Порялок доступу до публiчноi iнформацii у виконtlвчому KoMiTeTi Вiльногiрськоi MicbKoi
ради Днiпропетровськоi областi та у Вiльногiрськiй мiськiй рuдi Щнiпропетровськоi областi
та форми дJIя под€lння iнформацiйних запитiв.

У примiщеннi виконавчого KoMiTeTy Вiльногiрськоi MicbKoi ради ,Щнiпропетровськоi
Областi е iнформацiйний стенд з iнформацiею щодо виконання Закону УкраiЪи "Про доступ
до пУблiчноТ iнформацiТ"о де можна ознайомитись та отримати iнформацiю за запитilми на
iНфОРмацiю, рiшення викоЕчtвчого KoMiTeTy ВiльногiрськоТ MicbKoi ради ДнiпропетровськоТ
областi, розпорядження мiського голови.

Заперiодз01 сiчня2а22року по3l грудня2022року наадресувиконавчогоKoMiTeTy
Вiльногiрськоi MicbKoi рали /{нiпропетровськоi областi надiслано 8 запитiв (2О2|р.- 16). З них
надiслано поштою 3, електронною поштою - 3, надано особисто - 2. Yci запити на
iНфОРмацiю були своечасно розгJIянутi, запитувачам iнформацii надано грунтовнi вiдповiдi
по cyTi. Задоволено запитiв - 8, з4доволено частково - 0.

ВiДпОвiдi на запити на iнформацiю були н.шрчlвленi вчасно без порушень TepMiHiB
виконtшня.

Переважну бiльшiсть запитувачiв цiкавила iнформацiя з таких сфер дiяльностi:
МiСЦевих органiв виконtlвчоi влади, дiяльнiсть органiв мiсцевого сЕlмоврядування,
комунальне господарство та iнше.

питання виконЕlння Закону Украiъи "про доступ до пуб.тliчноi iнформацii'' у
виконrlвчому koMiTeTi Вiльногiрськоi Micbkoi ради ,щнiпропетровськоi областi перебувае на
постiйному контролi.

Спецiшliст I-i категорii з докрлентообiгу
та контролю вiддцiлу зzгально-органiзацiйного
забезпечення виконtlвчого KoMiTery
Вiльногiрськоi MicbKoi ради
,ЩнiпропетровськоI областi

Секретар Вiльногiрськоi MicbKoi ради
,ЩнiпропетровськоТ областi

Елiза ШнАПсЬкА
--

Олександр БОБОШКО


