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Вих. № 0074 від 15 січня 2019 р. 

 

В.о. генерального директора КО 

«Київзеленбуд» 

Бєлоусовій Н.М. 

 

заступника головного редактора інформаційно-

аналітичного видання “КиевВласть” 

Шпаченка Максима Анатолійовича 

 

ЗАПИТ 

на отримання публічної інформації 

 

Керуючись статтею 34 Конституції України та Законом України “Про доступ 

до публічної інформації”, прошу надати наступну публічну інформацію:  

 

1. Скільки на сьогодні працює людей в штаті КО "Київзеленбуд, в тому числі - 

за статевою ознакою (чоловіків та жінок)?  

2. Скільки співробітників було в КО Київзеленбуд на початку 2017 року, в тому 

числі – за статевою ознакою (чоловіків та жінок)? 

3. Скільки співробітників КО "Київзеленбуд" було прийнято на роботу та 

звільнено, в тому числі за статевою ознакою (чоловіків та жінок) протягом наступних 

періодів:  

- червень 2017;  

- липень 2017;  

- серпень 2017;  

- вересень 2017; 

- жовтень 2017;  

- листопад 2017;  

- грудень 2017; 

- січень 2018;  

- лютий 2018;  

- березень 2018;  

- квітень 2018; 

-  травень 2018;  

- червень 2018;  

- липень 2018;  

- серпень 2018;  

- вересень 2018;  

- жовтень 2018;  

- листопад 2018;  

- грудень 2018;  
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- січень 2019;  

- лютий 2019 (за неповний місяць).  

4. На скільки відсотків зараз заповнені всі вакансії в КО "Київзеленбуд", в тому 

числі –  по кожному з відділів КО "Київзеленбуд"? 

 

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України про «Про доступ до 

публічної інформації» прошу надіслати відповідь не пізніше 5 робочих днів з дня 

отримання запиту в електронному вигляді на електронну адресу: zapyt.kv@gmail.com . 

Контактний телефон: 050-445-21-92. 

Наголошую, що згідно п. 2 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», відповідь про те, що інформація може бути одержана із 

загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною 

відмовою в наданні інформації. 

Відповідальність за несвоєчасне або неповне надання інформації та 

неправомірне ненадання інформації передбачена Кодексом України про 

адміністративні правопорушення – стаття 212-3. 

 

З повагою 

заступник головного редактора 

 

інформаційно-аналітичного 

видання “КиевВласть”        М.А. Шпаченко 
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