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05.02.2018
під час зустрічі з мешканцями міста Ви розповіли про о
складові нового тарифу на водопостачання на водовідведення, який пропонується
запровадити у м. Покров. Одним із аргументів, що Ви навели на користь підвищення
тарифу, стало складне фінансове положення підприємства, яке через невідповідність
затрат на водопостачання та водовідведення діючому тарифу щомісячно має збитки у
розмірі 400000-500000 грн. Очевидно, що у таких умовах підприємству потрібні зовнішні
джерела фінансування.
Нагадуємо, що 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 от. 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, суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на
ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями,
- стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них. Оскільки,

за Вашими власними словами, саме складний фінансово-економічний стан МКП
«Покровводоканал» є однією із причин встановлення більш високого тарифу на
водопостачання та водовідведення, вважаємо, що інформація щодо фінансовоекономічного стану підприємства є публічною та суспільно важливою.
Окрім ТОГО, ВІДПОВІДНО ДО 4.5 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. З, 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. З, 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 с у с п іл ь н о важливу інформацію:
1. Звіти про основні показники фінансово-економічної діяльності МКП
«ПОКРОВВОДОКАНАЛ» за 2016 та 2017 роки. Звіти мають містити інформацію
про джерела прибутків підприємства та напрямки видатків;
2. Скільки коштів отримало Ваше підприємство з бюджету м. Покров у період з
01.01.2016 до 08.02.2018? Відповідно до яких документів? Просимо надати їх копії.
3. На які цілі були використані кошти, отримані з бюджету м. Покров у період з
01.01.2016 до 08.02.2018? Відповідно до яких документів? Просимо надати їх копії.
4. Чи має МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» станом на 08.02.2018 року заборгованість з
ПДВ, податку на прибуток, податків із заробітної плати та інших обов’язкових
платежів перед бюджетами усіх рівнів, Пенсійним фондом України, іншими
кредиторами? Якщо має, який розмір таких заборгованостей та які причини їх
виникнення?
5. Чи має МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» станом на 08.02.2017 року заборгованість по
заробітній платі та іншим виплатам перед своїми працівниками та колишніми
працівниками? Якщо має, то яка причина їх виникнення та які дії застосовуються
для ліквідації таких заборгованостей?
6. Яка заборгованість споживачів послуг з водопостачання та водовідведення, які
надає МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ», перед підприємством? Як змінювався розмір
заборгованості у період з 01.01.2016 до 08.02.2018? Які заходи застосовуються
для ліквідації заборгованості?
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: nove m isto tv@ qm ail.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

