
Звіт про надходження запитів на публічну інформацію до Регіонального відділення 

Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 

областях у 2021 році 

 

Січень  

За період з 01.01.2021 по 31.01.2021 на адресу регіонального відділення надійшло 2 

запити на публічну інформацію.  

Всі запити на інформацію розглянуто Регіональним відділенням Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях та надано відповідь у 

термін, визначений частиною 1 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної 

інформації".  

 

Лютий  

За період з 01.02.2021 по 28.02.2021 на адресу регіонального відділення надійшло 2 

запити на публічну інформацію.  

Всі запити на інформацію розглянуто Регіональним відділенням Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях та надано відповідь у 

термін, визначений частиною 1 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної 

інформації".  

 

Березень  

За період з 01.03.2021 по 31.03.2021 на адресу регіонального відділення надійшов 1 

запит на публічну інформацію.  

Запит на інформацію розглянуто Регіональним відділенням Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях та надано відповідь у термін, 

визначений частиною 1 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації".  

 

Квітень  

За період з 01.04.2021 по 30.04.2021 на адресу регіонального відділення надійшло 16 

запитів на публічну інформацію.  

Запит на інформацію розглянуто Регіональним відділенням Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях та надано відповідь у термін, 

визначений частиною 1 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації".  

 

Травень  

За період з 01.05.2021 по 31.05.2021 на адресу регіонального відділення надійшло 8 

запитів на публічну інформацію.  

Запит на інформацію розглянуто Регіональним відділенням Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях та надано відповідь у термін, 

визначений частиною 1 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації".  

 

Червень  

За період з 01.06.2021 по 30.06.2021 на адресу регіонального відділення надійшло 3 

запити на публічну інформацію.  

Запит на інформацію розглянуто Регіональним відділенням Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях та надано відповідь у термін, 

визначений частиною 1 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації".  

 

Липень  

За період з 01.07.2021 по 31.07.2021 на адресу регіонального відділення надійшло 6 

запити на публічну інформацію.  



Запит на інформацію розглянуто Регіональним відділенням Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях та надано відповідь у термін, 

визначений частиною 1 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації".  

 

Серпень  

За період з 01.08.2021 по 31.08.2021 на адресу регіонального відділення надійшло 3 

запити на публічну інформацію.  

Запити на інформацію розглянуто Регіональним відділенням Фонду державного 

майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях та надано відповідь у 

термін, визначений частиною 1 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної 

інформації".  

 

Вересень 

За період з 01.09.2021 по 30.09.2021 на адресу регіонального відділення ФДМУ по 

Київській. Черкаській та Чернігівській областях надійшло 13 запитів на публічну 

інформацію.   

      Запити на інформацію розглянуто Регіональним відділенням Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях та надано відповіді у термін, 

визначений частиною 1 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації". 

 

Жовтень 

За період з 01.10.2021 по 31.10.2021 на адресу регіонального відділення ФДМУ по 

Київській. Черкаській та Чернігівській областях надійшло 7 запитів на публічну 

інформацію.  

Всі запити стосувалися щодо приватизації ДП «Укрспирт».  

      Запити на інформацію розглянуто Регіональним відділенням Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях та надано відповіді у термін, 

визначений частиною 1 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації". 

 

Листопад 

За період з 01.11.2021 по 30.11.2021 на адресу Регіонального відділення ФДМУ по 

Київській. Черкаській та Чернігівській областях надійшло 4 запити на публічну 

інформацію.  

Всі запити стосувалися щодо приватизації АТ «Хімтекстильмаш».  

      Запити на інформацію розглянуто Регіональним відділенням Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях та надано відповіді у термін, 

визначений частиною 1 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації". 

 

 

 

Начальник  управління персоналом 

та забезпечення діяльності  

регіонального відділення                                                                      Лілія ЛЕОНТЬЄВА 
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