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Ваш інформаційний запит від 19.02.2015 р. № 000993 щодо надання 
публічної інформації, зареєстрований у реєстраційній картці за вхідним 
№ 15/83-01-38 від 02.03.2015 p., облік якої ведеться відділом діловодства і 
канцелярії університету згідно із Законом України «Про доступ до публічної 
інформації», нами розглянутий та надаємо наступну інформацію:

- щодо 1 пункту запиту: 
інформація про надходження коштів із загального фонду бюджету додається 
на 4 аркушах (форма № 2 д);

- щодо 2 пункту запиту:
інформація про надходження коштів із спеціального фонду бюджету 
додається на 4 аркушах (форма 4-Ід);

- щодо 3 пункту запиту:
інформація про інші джерела власних надходжень бюджетних установ 
додається на 2 аркушах (форма 4-2д - зведена);

- щодо 4 пункту запиту: 
не передбачено.

Також повідомляємо, що правовстановчі документи університету, а 
також його внутрішньоорганізаційні акти відповідно до вимог Законів 
України «Про вищу освіту» та «Про доступ до публічної інформації», 
розміщені порядку прозорості та відкритості на офіційному веб-сайті 
університету (веб-сайт: www.hneu.edu.ua) з правом вільного доступу до
нього.

У зв’язку з цим, Ви маєте право отримувати цю публічну інформацію 
університету за вказаною адресою в мережі Інтернет.

Інформацією, що міститься в цій відповіді, Ви маєте право 
розпоряджатися відповідно до Конституції України та Закону України «Про
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доступ до публічної інформації», а саме: ця відповідь може бути оскаржена 
в порядку, передбаченому статтею 23 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», шляхом звернення до ректора університету або до 
суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства (відповідальною 
особою за розгляд запиту є заступник керівника (проректор з науково- 
педагогічної роботи) Отенко В. І.).
Додатки: документи за запитом на 10 арк.

Заступник керівника 
(проректор з науково-педаг


