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Запит на отримання публічної інформації 

Минув рік з дати ухвалення Кабінетом Міністрів України Розпорядження № 909-р від 
15.11.2017 року «Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та 
впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року» 
(надалі - Стратегія інтеграції ВПО). 

21 листопада 2018 року на засіданні кабінету Міністрів України було прийнято 
розпорядження «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на 
період до 2020 року» (далі - План реалізації Стратегії інтеграції ВПО), проект якого розроблено 
МТО'Г на виконання пункту 2 Стратегії інтеграції ВПО. 

Окремо по забезпеченню ВГ10 житлом 4 жовтня 20.і 7 року Кабінетом Міністрів України 
була прийнята Постанова № 769 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що 
зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» (надалі - Постанова 
М 769), якою перебачено виділення коштів на забезпечення ВПО Тимчасовим житлом. 

1.1 липня 2018 року Кабінетом Міністрів України була прийнята Постанова М> 820. якою 
були внесено зміни до -иі 3 Постанови № 769 в частині розширення дії норм. Так, Постанова вже 
не обмежується територією Донецької та Луганською областей, а. діє по всій території України. 

Крім того у вільному доступі в ЗМ1 оприлюднюється інформація щодо наявності 
міжнародного, фінансування з метою забезпечення ВПО житлом. Наприклад, Український фонд 
соціальних інвестицій та німецький державний банк розвитку К5У підписали угоду, якою 
передбачено надання Урядом Німеччини гранту у розмірі 9 000 000 євро на сприяння розвитку 
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соціальної інфраструктури. Проект реалізовуватиметься па , 
України: Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Донецької та Луганської. 

На підставі всього, просимо Вам надати інформацію щодо затвердження на обласному 
рівні відповідних планів реалізації Статегії, стан їх реалізації, наявності відповідних щодо 
реалізації права ВПО на отримання тимчасового житла на підставі Постанови № 769, а 
також ситуації з реалізації проектів, в яких залученні міжнародні кошти з метою 
забезпечення ВПО житлом. 

Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, 
зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформацію забезпечується обов'язком 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпорядників інформації, 
оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої діяльності згідно зі 
статтями 3,4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Вважаємо, що зазначену інформацію такою, що підпадає під регулювання Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-У1 (надалі - ЗУ № 2939). 

Так, відповідно до п. 1 ст. 1 ЗУ № 2939 публічна інформація - це відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 
створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених 
чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. 

А норма ч. 2 ст. 1 ЗУ № 2939, встановлює, що доступ до публічної інформації є відкритим, 
крім випадків, встановлених законом (інформація з обмеженим доступом; до якої не відноситься 
інформація, що запитується цим запитом ст.ст. 6 - 9 ЗУ № 2939) 

Відповідно до статті 19 ЗУ № 2939 запитувач має право звернутися до розпорядника 
інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його 
особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. 

Хочемо зазначити, що відповідно до приписів статті 22 ЗУ № 2939, відповідь 
розпорядника інформації про те, що інформація може бути отримана запитувачем із 
загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною 
відмовою в наданні інформації, що тягне за собою адміністративну відповідальність. 

Також просимо звернути увагу, що при наданні особі інформації про себе та інформації, 
що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується (ст.21 ЗУ 
№ 2939) 

Просимо надати інформацію: 

1) Статистична інформація по кожному з розпоряднику інформації щодо кількості ВПО, 
які є на обліку станом на кінець 2018 рік, кількості ВПО, які потребують вирішення 
проблеми з житлом. 

2) Чи затверджений на обласному рівні план реалізації Статегії. У разі затвердження 
просимо надати копію плану або посилання на його розміщення на офіційних відкритих 
ресурсах; 

3) Які дії зроблені на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 769 від 4 жовтня 
2017 року «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали 
негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України», наприклад: 
2.1.Чи були закладені в бюджети кошти з метою реалізації Постанови КМУ № 769? 
2.2.Яка назва розділу в бюджеті, якому перебачено реалізація Постанови КМУ № 769 та 
який розмір коштів у відповідного розділу в бюджеті. Чи виокремлено в ньому саме 
вирішення житлових проблем ВПО від інших категорій? 
2.2.Чи були затверджені (прийняття, ухвалення тощо) порядок розподілу та надання 
житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб? 



окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб? 
4) Які проекти із залученням коштів міжнародних організацій реалізуються та плануються 

реалізовуватись у 20:1.9 році з метою забезпечення ВПО житлом та вирішенню інших 
першочергових питань. 

5) Чи існують інші проекти, які вирішують житлові проблеми ВІЮ, прошу надати по 
кожному проекту коротку характеристику: фінансування; ким та за сприянням кого 
реалізується; терміни реалізації; кількість наданого житла у власність або з: метою 

.тимчасового розміщення ВПО; прогнози реалізації програм в майбутньому. 
6) Контакті особи по вирішенню проблем ВПО, прийомні години. 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати 
відповідь протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту. Відповідь прошу надіслати на 
електронну адресу: оШсе^яипу.огд.иа або 1 і І у а. ує г уо у к ім а в.» і а і І. с о т та повідомити за 
телефоном +380505304977 щ о д й і ^ ^ Щ Ф ^ р о з г л я д у . 
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