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Відповідно до ст.34 Конституції України, статей 5, 14, 19, 20, 24, Закону України "Про доступ 
до публічної інформації ", прошу Вас надати письмову інформацію, яка необхідна для реалізації 
статутних завдань Організації, а саме: 

- Інформацію про наявність програм чи рішень які приймалися районною адміністрацією або 
профільними управліннями протягом 2010-2012 років на створення умов доступності до будівель 
сільських та селищних рад (установка, реконструкція пандусів, обладнання стоянок, благоустрій 
території) якщо так, то які саме програми затверджувались та надати відповідні рішення 

- Інформацію про наявність програм чи рішень які приймалися районним Управлінням освіти 
та науки протягом 2010-2012 років на створення умов доступності до будівель сільських 
шкіл(установка, реконструкція пандусів, благоустрій території) якщо так, то які саме програми 
затверджувались та надати відповідні рішення 

- Інформацію про наявність програм чи рішень які прийматися районним Управлінням 
охорони здоров'я протягом 2010-2012 років на створення умов доступності до будівель медичних 
закладів (установка, реконструкція пандусів, обладнання стоянок, благоустрій території) якщо 
так, то які саме програми затверджувались та надати відповідні рішення 

- Інформацію про проведені районні засідання комітетів забезпечення доступності інвалідів та 
інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури, протоколи рішень, за 2010-2012 роки. 

- Інформацію про повний склад районного комітету забезпечення доступності інвалідів та 
інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури станом на 01.12.2012р, а саме: прізвища ім'я по батькові та контактні телефони 

Відповідь на запит прошу надати в 5-денний строк, відповідно до вимог ст. 20 Закону України 
« Про доступ до публічної інформації », на наступну адресу: 
65111, м. Одеса, вул.Махачкалинська,17 к.246, а/с 51 
або на електронну адресу: 1оп(1рготеїеі@таіІ.ги 

Звертаю Вашу увагу, що порушення права на інформацію є підставою для притягнення винних осіб до 
дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та цивільно-правової відповідальності. 

З повагою 
Виконавчий директор 
БФ «Прометей» Грицько А.М. 
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