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ЗАПИТ 

на отримання публічної інформації 

 
 

Відповідно до ст. 34 Конституції України, 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 зі статтями 3, 4 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов’язком 

розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію у тому числі за 

максимально спрощеною процедурою подання інформаційного запиту на 

інформацію. 

Звертаю вашу увагу, що відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» 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. 

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» 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. 

Попереджаю, що згідно ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення неправомірна відмова в наданні запитуваної інформації є 
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підставою для притягнення посадових осіб розпорядника такої інформації до 

адміністративної відповідальності. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями Закону України «Про 

доступ до публічної інформації», прошу надати мені інформацію про залишки 

коштів станом на 01 січня 2015 року у Державному казначействі України на всіх 

реєстраційних та котлових рахунках:  

 Сумської міської ради (у подальшому – СМР ) окремо по загальному та 

спеціальному фондам міського бюджету, у тому числі по спеціальному 

фонду бюджету окремо залишки коштів на рахунках бюджету розвитку, 

фонду охорони навколишнього середовища (природоохоронного фонду), 

інших спеціальних рахунках СМР.  

 цільових фондів СМР при виконавчому комітеті; 

 цільових фондів СМР при всіх структурних підрозділах СМР по 

надходженню коштів: 

 від пайової участі у розвиток інфраструктури міста при управлінні 

капітального будівництва та дорожнього господарства; 

 від сплати за розміщення рекламних носіїв; від сплати по земельним 

сервітутам при департаменті містобудування та земельних відносин; 

 від сплати за відшкодування збитків завданих об’єктам благоустрою, 

які знаходяться на території міста Суми, у тому числі зеленим 

насадженням, визначені при нарахуванні відновлювальної вартості 

таких об’єктів; штрафів; коштів підприємств, які надають послуги 

кабельного та супутникового телебачення, інтернет, тощо, за 

використання конструктивних елементів житлових будинків для 

прокладання кабелів та проводів, тощо; при департаменті 

інфраструктури.  

 іншим фондам. 

Вищезазначену інформацію прошу підготувати та надіслати за адресою: 40024, 

м. Суми, вул. Харківська, хх, кв. хх або надати мені особисто через працівників 

відділу з організації діяльності ради СМР у термін до 14 січня 2015 року. 

З метою економії бюджетних коштів на друк інформації, що запитується, 

відповідь можна надати мені у електронному вигляді. 
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