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Форма запиту на iнформаЦiю
Нацiональний унiверситет «Ки€воМогилянська академiя»
вул. г. Сковороди, 2, м. КИ1В,04655
(назва фlзично!!юрИДично! особи)

(Мlсцезнаходження)

тел.:

e-mail:

ЗАПИТ НА IНФОРМАЦIЮ
Вiдповiдно до Закону Укра1НИ«Про доступ до публiЧНО1iнформацi1»
прошу/просимо надати:
(Вид, на:ша, реквiзити чи короткий змiст документа щодо якого зроблено запит)

Вiдповiдь на запит на iнформацiю прошу надсилати за адресою:

Ознайомлений(а) з вимогами Закону Укра1НИ«Про доступ до публiЧНО1
iнформацi1» щодо вiдшкодування фактичних витрат на копiювання та друк
копiй документiв обсягом бiльше 1 О cTopiHOK.
~ __
(пщпис)

___________
(дата)

20_року
(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)

ДодаТОjf 2
до наказу вiдeL5:

Iнструкцiя
щодо процедури подання запнту на illформацiю
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отримання

1. Запитувач iнформацil (далi - Запитувач) мае право звернутися до Нацiонального унiверситету
«Киево-Могилянська академiя?> (далi - НаУКМА) iз запитом на iнформацiю (далi - запит) в уснiй або
письмовiй· формi (поттою - 04655, м. КнlВ, вул. Г. Сковороди, 2, факсом - (044) 463-67-83,
телефоном - (044) 425-60-59, електронною поттою - vkd@ukma.kiev.ua ) на вибiр Запитувача з
позначкою «Iнформацiйний запит».
2. Запит подаеться Запитувачем в довiльнiй формi або шляхом заповнення затверджеНОl НаУКМА
рекомендоваНОl форми з обов'язковим зазначенням:
2.1. Прiзвища, iм'я, по батьковi фiЗИЧНОlособи або найменування юридичноi' особи або об'еднання
громадян iз зазначенням €ДРПОУ.
2.2. ПОШТОВОl
адреси або адреси елеКТРОННОlпотти.
2.3. Номера домашнього, службового або мобiльного телефону.
2.4. Загального опису iнформацil або виду, назви, реквiзитiв
зроблено запит, якщо Запитувачу це вiдомо.

чи змiсту документа,

щодо якого

2.5. Способу отримання вiдповiдi: поштою (зазначити поштову адресу), факсом (зазначити номер
факсу), електронною поштою (зазначити адресу) або в уснiй формi (зазначити номер телефону).
2.6. Дати i пiдпису, якщо запит подаеться письмово.
3. Вiдповiдальна особа рееструе запит в журналi реестрацН iнформацiйних запитiв.
4. НаУКМА зобов'язаний
отримання запиту.

надати вiдповiдь на запит Запитувачу не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня

5. Якщо запит стосуеться iнформацi1, необхiдНОl для захисту жиля чи свободи особи, iнших
надзвичайних подiй, що сталися або можуть статись i загрожують безпецi громадян i вiдносяться до
компетенцiI НаУКМА, вiдповiдь мае бути надана не пiзнiше 48 годин з дня отримання запиту. У
такому разi Запитувач повинен надати обгрунтоване клопотання про TepMiHoBeопрацювання запиту.
6. У разi якщо запит стосуеться надання великого обсягу iнформацiI або потребу€: пошуку iнформацiI
серед знаЧНОl кiлькостi даних, НаУКМА може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днiв
з обrpунтуванням такого продовження. Про продовження строку НаУКМА повiдомляе Запитувача в
письмовiй формi не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня отримання запиту.

