АКТУАЛЬНО

Інформаційний запит –
виключно на адресу
розпорядника

СЕЗОН ВІДПОЧИНКУ

З

ахідний регіон України багатий відпочинковими
та курортними куточками, які приваблюють
велику кількість туристів з усієї України та
світу. Більшість гостей приїжджає сюди на відпочинок та оздоровлення залізницею. Тож завдання залізничників полягає не лише у забезпеченні комфортної подорожі поїздом, а й належному обслуговуванні
приїжджих на станціях. З цією метою на багатьох
вокзалах міст-курортів залізничники облаштували кімнати відпочинку, які за умовами побуту не поступаються міським готелям, а за показником “ціна
– якість” навіть випереджають їх. Тому не дивно, що
саме залізничні готелі користуються великою популярністю серед туристів. Аби в черговий раз переконатися в цьому, кореспондент газети побував на
вокзалі станції Моршин.
Саме цілющі джерела цього популярного бальнеологічного курорту приваблюють багатьох людей,
які мають проблеми із органами травлення, страждають на гінекологічні та урологічні захворювання.
Символічно, що відпочивальників курорт Моршин
зустрічає оновленим, гарно впорядкованим залізничним вокзалом.
Продовження на 6 стор.
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За наказом начальника ДТГО “Львівська залізниця” на
виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закону), який набув чинності 10.05.2011р.,
відповідно до ст.13 Закону ДТГО “Львівська залізниця” є
розпорядником інформації, якою володіє ДТГО “Львівська
залізниця”, і яка стосується інформації про використання
бюджетних коштів (у разі їх отримання); про умови постачання товарів, послуг та цін на них; про стан довкілля; про
якість харчових продуктів і предметів побуту; про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні
події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю
та безпеці громадян; іншої інформації, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідної інформації).
Тож відповідно до Закону розпорядником інформації є виключно суб’єкт господарювання – юридична
особа. У зв’язку з цим відокремлені підрозділи ДТГО
“Львівська залізниця” не є розпорядниками інформації, не зобов’язані її оприлюднювати та не уповноважені отримувати інформаційні запити.
У разі надходження інформаційних запитів на адресу відокремлених підрозділів ДТГО “Львівська залізниця”
начальникам цих відокремлених підрозділів необхідно
роз’яснювати запитувачам порядок направлення інформаційних запитів на адресу управління залізниці.
Розгляд інформаційних звернень здійснюють начальник залізниці, заступники начальника залізниці,
головний інженер залізниці. За дорученням керівництва залізниці інформаційні запити опрацьовують
відповідні служби та відокремлені структурні підрозділи. Відповідь на інформаційні запити надається за
підписом керівництва залізниці або за дорученням
– керівниками служб, дирекцій, відокремлених та
структурних підрозділів.
Інформаційні запити на вибір запитувача можуть
подаватися поштою на адресу управління залізниці:
вул. Гоголя, 1, м. Львів, 79000; на факс секретаріату начальника залізниці за тел.: (032) 297-10-12 або інспекції
з контролю виконання за тел.: (032) 226-58-29; на адресу
електронної пошти: public@railway.lviv.ua; безпосередньо в
приймальню відвідувачів управління залізниці адміністраторові адміністративної служби; усно за телефоном секретаріату начальника залізниці: (032) 226-44-90 або інспекції
з контролю виконання: (032) 226-36-68.
Інформаційні запити можуть бути складені відповідно
до примірної форми запиту на інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011
№583, або у довільній формі з дотриманням вимог
ч.5 ст.19 Закону.
Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями є приймальня відвідувачів
управління залізниці.

