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ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
Керуючись статтями 1, 2,11, 12,13,14, 17,19, 21, 24, ЗО Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад», статтями 3, 5, 7, 8, 13, 14,19, 22, 23, 28, 32, 
34, 40, 69,140,142,143 Конституції України, статтями 2, 5, 10, 20 Закону України 
«Про інформацію», статтями 3, 4, 5,10,14,17, 20, 21 Закону України «Про дос
туп до публічної інформації» кожен має право на вільне одержання, викорис
тання, поширення, зберігання та захист інформації, необхідної для реалізації 
своїх прав, свобод і законних інтересів.

Відповідно до опублікованої на офіційному сайті Покровської міської ради 
http://pokrov-mr.gov.ua Декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання 
фінансового характеру за 2014 рік начальника відділу архітектури -  головного 
архітектора Ломової Зоріни Павлівни вказано наступне:

Пункт 5. Загальна сума сукупного доходу складає 133029 грн, включаючи 
57661 грн -  декларанта, 75368 грн -  членів сім'ї.

Пункт 28. Інше нерухоме майно, що перебуває у власності, в оренді чи на 
іншому праві користування декларанта: загальна площа 97,9 кв.м.

Пункт 35. Автомобілі легкові, що перебувають у власності, в оренді чи на 
іншому праві використання декларанта: Реиееоі 308 - вартість такого автомо
біля до 23000 доларів США.

Пункт 45. Сума коштів на рахунку в банках та інших фінансових устано
вах: 102399 грн.

Аналіз опублікованої декларації за 2014 рік свідчать про те, що наявне 
майно, транспортні засоби та інші витрати вказаної особи, суттєво перевищу
ють її сукупний дохід .

Правовстановлюючий документ на земельну ділянку, на якій розташовано 
нерухоме майно площею 97.9 кв.м. відсутній, що свідчить про те, що ділянка 
самовільно зайнята, плата за земельну ділянку не здійснюється, а отже терито
ріальній громаді нанесені збитки, на підставі наведеного,

ПРОШУ:
1. Надати Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансо

вого характеру за 2010 рік, 2011 рік та 2015 рік (три роки) Ломової З.П. підписа
ну власноруч. ^  р,

http://pokrov-mr.gov.ua


2. Надати результати (довідку) спеціальної перевірки відомостей, щодо 
осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій міс
цевого самоврядування.

3. На підставі наведеного надати документ якій підтверджує плату за вико
ристання земельної ділянки на якій розташоване нерухоме майно загальною 
площею 97,9 кв.м.

Копії наданих документів повинні бути завірені печаткою та підписом упо
вноваженої на такі дії особи (прізвище, ініціали, посада).

Якщо, ця інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, то 
надати наказ на її обмеження.

Якщо ця інформація містить персональні дані, то приберіть в документах 
персональні дані та надайте документи без персональних даних.

Якщо деякі з вищезазначених документів відсутні - чітко напишіть, що во
ни відсутні.

Адресу для отримання кореспонденції та контактний телефон вказано у ін
формаційному запиті.

Відповідно до частини 1 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформа
цію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідно до частини 4 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить 
суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Новицький С.В.Депутат Покровської міської ради


