
 

на отримання публічної інформації 

Керуючись статтею 34 Конституції
публічної інформації”, прошу нада
розробленої Стратегії розвитку Бучанської громади

1. Скільки тривала робота над проєктом Стратегії (коли розпочинали, в скільки 
етапів)? За чиєї підтримки? Можливо, були проблемні моменти під час 
розробки? 
2. Які основні цілі ставите в її реалізації і які переваги громада одержить від її 
реалізації ? 
3. Що турбує громаду: які є слабкі сторони, проблеми
4. Які проекти вже вдалося реалізувати
5. Можете виділити декілька основних проєктів, що лише плануються 
реалізувати? 
6. І головне: фінансове наповнення громади. 
планів, на розвиток? За рахунок чого сьогодні наповнюється бюджет ОТГ 
(податків, бюджетоутворюючі підприємства)
7. Як можуть місцеві вибори вплинути на подальшу реалізац
 

Згідно з частиною першою статті 20 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», прошу надіслати ві
отримання запиту в електронному вигляді на електронну адресу:
mihno.inna@gmail.com 

 

 

З повагою,                     

журналіст видання - Інна Міхно

тел. 094-248-35-07 

 

11.09. 2020  

 

Email

Голові Бучанської міської об’єднаної 
територіальної громади

Анатолію Федоруку

ЗАПИТ  

на отримання публічної інформації  

Керуючись статтею 34 Конституції України та Законом України “Про доступ до 
публічної інформації”, прошу надати наступну публічну інф

Стратегії розвитку Бучанської громади: 

1. Скільки тривала робота над проєктом Стратегії (коли розпочинали, в скільки 
етапів)? За чиєї підтримки? Можливо, були проблемні моменти під час 

2. Які основні цілі ставите в її реалізації і які переваги громада одержить від її 

3. Що турбує громаду: які є слабкі сторони, проблеми? 
4. Які проекти вже вдалося реалізувати? 
5. Можете виділити декілька основних проєктів, що лише плануються 

фінансове наповнення громади. Де брати кошти на реалізацію 
планів, на розвиток? За рахунок чого сьогодні наповнюється бюджет ОТГ 
(податків, бюджетоутворюючі підприємства)? 
7. Як можуть місцеві вибори вплинути на подальшу реалізац

Згідно з частиною першою статті 20 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», прошу надіслати відповідь не пізніше 5 робочих днів
отримання запиту в електронному вигляді на електронну адресу:

 

Інна Міхно 

www.kievvlast.com.ua 
Email: info@kievvlast.com.ua 

 

Бучанської міської об’єднаної  
територіальної громади 

Анатолію Федоруку 

 

України та Законом України “Про доступ до 
ти наступну публічну інформацію щодо 

1. Скільки тривала робота над проєктом Стратегії (коли розпочинали, в скільки 
етапів)? За чиєї підтримки? Можливо, були проблемні моменти під час 

2. Які основні цілі ставите в її реалізації і які переваги громада одержить від її 

5. Можете виділити декілька основних проєктів, що лише плануються 

е брати кошти на реалізацію 
планів, на розвиток? За рахунок чого сьогодні наповнюється бюджет ОТГ 

7. Як можуть місцеві вибори вплинути на подальшу реалізацію стратегії? 

Згідно з частиною першою статті 20 Закону України «Про доступ до публічної 
5 робочих днів з дня 

отримання запиту в електронному вигляді на електронну адресу: 


