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Фінансове управління 
Покровської міської ради 

Ю. Порецькій 

Про надання інформації 

До Покровської міської ради надійшов запит на отримання публічної 

інформації від журналіста TOB «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІЛЬНЕ РАДІО» 

Днєпровської М.С. від 23 березня 2020 року. 

На підставі ч.З ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

пересилаємо Вам вищезазначений запит, як до належного розпорядника запитуваної 

інформації, одночасно повідомляючи про це заявника. 

Просимо розглянути даний запит та надати відповідь запитувачу в частині 

наявної у вас інформації в термін, визначений діючим законодавством (згідно ч.І 

ст.20 вищезазначеного Закону). 

Копію відповіді також прошу надати на електронну адресу: info@pokrovsk-

rada.gov.ua 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. 

Заступник міського голови 

Славатинська 050 1414045 

В. Кірієнко 
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ТЕРИТОРІЯ 
ВІЛЬНОГО 

Р А Д І О 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІЛЬНЕ РАДІО» 

01042, Україна, м. Київ, вул. Івана Кудрі, №41/22, оф. 56. E-mail: 
radiovilne@gmail.com; ЄДРПОУ: 41529690; Р/р: 26007052611746 в 

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570); МФО: 300711 
Ліцензія HP № 01236-м від 09.01.2018 

Сущенко Ірині В'ячеславівні 
в.п. голови Покровської міської ради 

електронна пошта: krs.v@dn.gov.ua 
Журналіст 

Днєпровська Маргарита 
84500, м. Бахмут, вул.Горбатова, 69 

+38 099 059 6497, freeradio.redaction@gmail.com 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ 

Відповідно до ст. 34 Конституції України, ст. 5 Закону «Про інформацію» кожен має право 
на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання 
та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. 

Згідно зі статтями 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до 
публічної інформації гарантується, зокрема, обов'язком розпорядників інформації надавати й 
оприлюднювати інформацію у тому числі за максимально спрощеною процедурою подання 
інформаційного запиту на інформацію. 

Зважаючи на вищенаведене, відповідно до статей 5, 6, 13 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», статей 5, 6 Закону України «Про інформацію», прошу надати інформацію: 

1) Скільки грошей втратив бюджет міської ради через тимчасове скасування податку на 
землю? 

2) Чи вистачає грошей у резервному фонді на забезпечення потреб міста? 
3) 3 яких витрат будуть вилучатися кошти, щоб наповнити резерви, якщо виникне така 

потреба? 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», просимо надати 
відповідь протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту. Відповідь просимо надіслати на адресу: 
freeradio.redaction@gmail.com або повідомити за телефоном +38 099 059 6497. 

23 березня 2020 Днєпровська М.С. 

РЕАЛІЗУВАТИ ПОТРЕБУ ЛЮДЕЙ В ДОСТОВІРНІЙ ІНФОРМАЦІЇ 
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