
ФОРМА
для подання запитів на інформацію, розпорядником якої є КП «Міська 

ритуальна служба»

Розпорядник 
інформації

Комунальне підприємство «Міська ритуальна служба»

вул. Г.Мазепи, 162а, м. Івано-Франківськ, 76026

Запитувач □ фізична особа d об'єднання громадян

Q юридична особа

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / 
найменування юридичної особи / 

найменування об'єднання громадян)

<

(поштова адреса (місцезнаходження) / адреса електронної пошти / 
номер телефону запитувача)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" прошу надати

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк

□ □на поштову адресу: на електронну адресу:

(підпис і дата за умови подання запиту в письмовій формі)



Примітки
Запит на отримання публічної інформації має містити:

• ім'я та прізвище (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а 

також номер телефону;

• загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати, або вид, назву, реквізити чи зміст 

документа, щодо якого зроблено запит;

• підпис і дату у разі подання запиту у письмовій формі.

Запит на інформацію може бути поданий: 
на поштову адресу вул. Г. Мазепи, 162а, м. Івано-Франківськ, Україна 76026;

електронною поштою - rytualtut@ukr.net

телефоном/факсом: (0342) 75-32-26;

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді можно отримати у КП «Міська 
ритуальна служба» за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи, 162а, 2 поверх (приймальня).

Відповідно до статті 20 Закону відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих 
днів з дня отримання запиту.

У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації 
серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з 
обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій 
формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

Інформація на запит надається безоплатно.

У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти 
робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних 
витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів починаючи з 11 сторінки, та реквізитів і 
порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів 
після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

mailto:rytualtut@ukr.net

