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Виконавчий комітет 

Покровської міської ради 

ЗАПИТ 

на отримання публічної інформації 

Відповідно до ст. 34 Конституції України та ст. 5 Закону України «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 ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації 
забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію. Стаття 19 цього Закону 
визначає право запитувача звернутися до розпорядника інформації із запитом на 
інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення 
причини подання запиту. 

Відповідно до п.1, 3 ч.І ст. 15 цього Закону розпорядники інформації зобов'язані 
оприлюднити інформацію про фінансові ресурси, структуру та обсяги бюджетних коштів, порядок 
та механізм їх витрачання. Згідно з ч.5 ст. 6 цього Закону не може бути обмежено доступ до 
інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження 
державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови 
отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування 
юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. 

Тому, зважаючи на викладене вище та користуючись своїм правом надіслати запит на 
отримання публічної інформації відповідно до ч.З ст.19 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів 



ПРОШУ ВАС: 

Надати інформацію щодо сум отриманих освітніх субвенцій з державного бюджету 
поквартально починаючи період з 1 кварталу 2018 року, щоквартальні напрямки витрат 
відповідно до діючої класифікації, залишку субвенції станом на 31.12.2018 року. 

Завірені належним чином копії рішень виконкому щодо розподілення вказаного 
залишку. 

Зауважу, що стаття 29 Закону України «Про інформацію» визначає що інформація, яка 
запитується, становить суспільний інтерес, адже предметом суспільного інтересу вважається 
інформація, яка свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в 
оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або 
юридичних осіб тощо. 

Відповідно до п.4 ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» при наданні 
особі інформації, що становить суспільний інтерес, гшата за копіювання та друк не стягується. 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник 
інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером 
діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит 
належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. Згідно ст. 20 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на 
запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. 

Відповідь на запит прошу надіслати зворотнім листом за адресою: 

84207, м. Дружківка, вул. Матросова, 14/8 з копією на електрону адресу шаіі: 
гаруі@сіуісраП'о1.сот.иа 

Голова ГО « Ініціативний рух «Громадський патруль» Д.І. Миронов 

Вик .Денисенко 1 

099 1588355 


