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ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
Шановний Олександре Миколайовичу!

Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі Закон) визначає 
порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить 
суспільний інтерес.

Відповідно до ст.1 Закону 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. Публічна інформація є відкритою, 
крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до ст.13 Закону розпорядниками інформації для цілей цього 
Закону визнаються, зокрема, юридичні особи, що фінансуються з державного, 
місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим -  стосовно інформації 
щодо використання бюджетних коштів згідно із законом чи договором, включаючи 
надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг -  стосовно 
інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків.

Окрім того, відповідно до ч.5 ст.6 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. Доступ до цієї інформації може бути обмежено у випадку, коли 
оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам 
національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

Відповідно до ст.3,5,7,8,13,14,19,22,23,28,32,34,40,69,140,142,143 Конституції 
України, ст.2,5,10,20 Закону України «Про інформацію», ст.3,4,5,10,14,20,21 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» кожен має право на вільне 
одержання, використання, поширення, зберігання та захист інформації, необхідної 
для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. На підставі наведеного,

ПРОШУ надати наступну суспільно значиму інформацію:
1. Чи виділялось Покровською (Орджонікідзевською) міською радою 

Дніпропетровської області або Виконавчим комітетом Покровської 
(Орджонікідзевсько'і) міської ради Дніпропетровської області службове 
чи інше житлове приміщення у тимчасове користування (або у 
власність) Дем’янчуку Сергію Сергійовичу;
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2. У разі, якщо житло виділялось, надати документи (рішення, 
постанови, протоколи, інші документи) на підставі яких відповідне 
житло було виділено.

Копії наданих документів повинні бути завірені печаткою та підписом 
уповноваженої 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, надайте документи без 
персональних даних. Якщо деякі з вищезазначених документів відсутні -  чітко 
напишіть, що вони відсутні.

Письмову відповідь разом із усіма вказаними документами, прошу 
надіслати за наступною поштовою адресою: 53304, Україна,
Дніпропетровська область, місто Покров, а/с 703. У разі великого обсягу 
паперових носіїв інформація може бути направлена електронною поштою:
novemistotv@amaii.com

У разі відхилення нашого запиту, або залишення без обґрунтованої 
відповіді, або неповноти надання відповіді на прохання у запиті по кожному пункту, 
будемо змушені звернутися у відповідні державні компетентні органи для 
відновлення своїх порушених прав з віднесенням всіх витрат за Ваш рахунок.

Відповідно до частини 1 статті 20 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит про 
інформацію не пізніше п’яти (5) 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.

Л/ І ( /
/  Новицький С. В.

З повагою, голова правління 
ГО «НОВЕ М!СТО-УКРАЇНА>;
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