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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: 

 обсяги виконання робіт, закупівлі товарів, послуг (за виключенням сплати 

за комунальні послуги) у грошовому вигляді по всім розпорядникам 

бюджетних коштів Сумської міської ради (по кожному окремо) протягом 

2014 року із зазначенням підрядників виконання робіт або постачальників 

товарів, послуг (по кожному окремо), із зазначенням також адреси та 

назви об’єкту (по кожному окремо) або найменування та кількості 

товарів, послуг (по кожній статті окремо) включно з ціною за одиницю 

при використанні бюджетних коштів загального фонду міського бюджету 

(окремо) і спеціального фонду міського бюджету (окремо), у т.ч. числі 

бюджету розвитку (окремо) та цільових фондів (окремо); 

 кредиторську заборгованість (в гривнях), яка виникла по розпорядникам 

бюджетних коштів Сумської міської ради (по кожному окремо) станом на 

01 січня 2015 року із зазначенням підрядників виконання робіт або 

постачальників товарів, послуг (по кожному окремо) із зазначенням 

також адреси та назви об’єкту (по кожному окремо) або найменування та 

кількості товарів, послуг (по кожній статті окремо) включно з ціною за 

одиницю при використанні бюджетних коштів загального фонду міського 

бюджету (окремо) і спеціального фонду міського бюджету (окремо), у т.ч. 

числі бюджету розвитку (окремо) та цільових фондів (окремо). 

Вищезазначену інформацію прошу підготувати та надіслати за адресою: 40034, 

м. Суми, вул. Черепіна, б. 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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