Надання публічної інформації Департаменту економічного розвитку і торгівлі
Кіровоградської облдержадміністрації (далі - департамент) здійснюється у відповідь на
запит на отримання публічної інформації.
Запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу
юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.
Запит на інформацію може бути поданий:
на поштову адресу: 25022, м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1;
на електронну адресу: publik@economika.kr-admin.gov.ua;
телефоном: (0522) 24-18-54.
Запит на інформацію подається в довільній формі.
Запит на інформацію повинен містити:
1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти,
а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо
якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання письмового запиту.
З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо
подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.
Також отримати форму запиту на інформацію та подати запит на інформацію можна
в канцелярії департаменту за адресою: 25022, м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1,
каб. 97, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку:
понеділок – четвер: з 09.00 по 13.00 та з 14.00 по 18.15;
п’ятниця: з 09.00 по 13.00 та з 14.00 по 17.00.
Написати запит на інформацію, ознайомитись з інформацією запитувачі можуть у
спеціальному місці в приміщенні департаменту в кабінеті № 98
(25022, м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1, 3-й поверх вхід з кабінету 97).
У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо)
особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з
питань доступу до публічної інформації", обов`язково зазначивши в запиті своє ім`я,
контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.
Для осіб, що належать до маломобільних груп населення з лівого боку
центрального входу будівлі облаштовано пандуси. Також зліва від вхідних дверей
облаштовано кнопку виклику, після скористання якою особі допоможуть потрапити до
будівлі та вирішити необхідні питання.

