







Заступнику директора департаменту
інформації та зв’язків з громадськістю
Одеської міської ради
Тачковській О.О.


Шановна Оксано Олегівно!

На Ваш лист від 27.09.2017 року № 01-16/581 надаємо інформацію щодо порядку та форми запиту (додається) та контактну інформацію про посадових осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації в департаменті бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради.
Контактна інформація про посадових осіб,
відповідальних за організацію доступу до публічної інформації
Назва
виконавчого органу,
районної адміністрації
та  підпорядкованих
комунальних підприємств

ПІБ

відповідальної

особи

Посада

відповідальної

особи

Службові

номери

телефонів


Електронна

пошта

для запитів
Департамент бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради

Щеплоцька Віра Герасимівна

Чубенко Наталія дмитріївна

Любарська Інна Анатоліївна 
Директор департаменту



Заступник Директора департаменту


Заступник директора департаменту – начальник відділу взаємодії з розпорядниками нижчого рівня
722-44-70



722-74-16



722-81-09
buh.gik@omr.gov.ua

З повагою
директор департаменту
бухгалтерського обліку та звітності				В.Г. Щеплоцька
ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗАПИТУ
ПРО НАДАННЯ ПУБЛІЧНОЇ  ІНФОРМАЦІЇ

Надання публічної інформації Департаментом бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Запит на інформацію має містити:
- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Запит на інформацію можна подати:
-	письмово: департамент бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради, пл. Думська, 1, м. Одеса, 65004 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
-	в усній формі за телефоном: (048) 722-44-70, 722-74-16.
-	в усній формі за адресою: м. Одеса, пл. Думська, 1, департамент бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради, каб. 108.
-	електронною поштою: buh.gik@omr.gov.ua
 



























Зразки форм для подання запиту про отримання публічної інформації

Форма для подання запиту на інформацію
від фізичної особи в письмовому вигляді
Розпорядник інформації 
Департамент бухгалтерського
обліку та звітності 
Одеської міської ради
пл. Думська, 1
м. Одеса, 65004
ЗАПИТ
на інформацію
Прізвище, ім’я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача
 
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
 
 
або
 
Загальний опис інформації, що запитується
 
 
 
 
 
(Загальний опис необхідної інформації)
Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою
 
(Вказати поштову адресу)
 
Факсом
 
(Вказати номер факсу)
Електронною поштою
 
(Вказати e-mail)
 
Необхідне підкреслити
Контактний телефон запитувача
 
Дата запиту, підпис
 
  
Форма для подання запиту на інформацію
від юридичної особи в письмовому вигляді
Розпорядник інформації 
Департамент бухгалтерського
обліку та звітності 
Одеської міської ради
пл. Думська, 1
м. Одеса, 65004
ЗАПИТ
на інформацію
Прізвище, ім’я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи)
 
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
 
 
або
Загальний опис інформації, що запитується
 
 
 
 
 
(Загальний опис необхідної інформації)
Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою
 
(Вказати поштову адресу)
 
Факсом
 
(Вказати номер факсу)
Електронною поштою
 
(Вказати e-mail)
 
Необхідне підкреслити
Контактний телефон запитувача
 
Посада, прізвище, ім’я, по батькові та підпис представника запитувача
 
Дата запиту, підпис
 
  
Форма для подання запиту на інформацію від об’єднання громадян
без статусу юридичної особи в письмовому вигляді 
Розпорядник інформації 
Департамент бухгалтерського
обліку та звітності 
Одеської міської ради
пл. Думська, 1
м. Одеса, 65004
ЗАПИТ
на інформацію
Прізвище, ім’я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (об’єднання громадян
без статусу юридичної особи)
 
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
 
 
або
Загальний опис інформації, що запитується
 
 
 
 
 
(Загальний опис необхідної інформації)
Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою
 
(Вказати поштову адресу)
 
Факсом
 
(Вказати номер факсу)
Електронною поштою
 
(Вказати e-mail)
 
Необхідне підкреслити
Контактний телефон запитувача
 
Посада, прізвище, ім’я, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача
 
Дата запиту, підпис
 

Форма для подання запиту на інформацію
від запитувача усно (особисто або по телефону) 
Розпорядник інформації 
Департамент бухгалтерського
обліку та звітності 
Одеської міської ради
пл. Думська, 1
м. Одеса, 65004 
ЗАПИТ
на інформацію
Прізвище, ім’я, по батькові (найменування), поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (прізвище, ім’я, по батькові представника запитувача)
 
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
 
 
або
 
Загальний опис інформації, що запитується
 
 
(Загальний опис необхідної інформації)
Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою
 
(Вказати поштову адресу)
 
Факсом
 
(Вказати номер факсу)
Електронною поштою
 
(Вказати e-mail)
 
Необхідне підкреслити
Посада, прізвище, ініціали, телефон працівника, що прийняв запит
 
Дата запиту, підпис
 
 





