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{ 3апор|зька о6ласна грор1адська орган!зац|я
''}1ародний 3ах1!'ст"

8их. ]ч!е 147 в!д 30.07.2015р.

.{о 3апор|зько! обласно? Ради

3апит

3г!дно 3} к|{ро доступ до гцбл1.пто} 1нформац1|> про:шу [1адати !1аступну |нформаш!:о:

Б!ощаф!'шту дов!дку ! коп1го ма{*ново{ декларац|? за 2014 р|к депутата обласно? ради
Авраменко Ё.3.

3йпов!дь прошу надати в електронн0му вигляд! ша елещр}!ну адрссу: тяй1-ааБо|@тпа!1.п:

Адреса д'!я лисцваня:
вул. [!еремоги 115_129
м.3апор|жжя 69005

|олова |{равл|ння

4980429595

Рик.

|!асх!на }0.

код БАР|1Ф9 36534850

р/р

тел. (061} 7о1|926
е_па!!: аабо|_ааБо!@па!!.гц
(098)042-95-э5

.э 1,'^ |

;|у
-4(/)3аболотна н.о.



./|{,,'.а' {{{! с{1 1

{ 3апор|зька о6ласна грома4ська орган!3ац!я

фреса р/,я л1псп!ваня: код Ё.{Р|1Ф9 36534850 тел. {061} 7о1!976
вул. [!еремоги 115-12э р/р е-па!!: забо]-аабо!@гпа!!.гц
м.3апор!жжя 69005 (09в}042-95-95

!о 3апор!зько? обласно! ради

3аболотна }1.Ф. #|/

3апит

3г1дто 39 <|{ро досцп до публ1.пто? |нформац|{> пропту 1{адати настщну 1нфрмац|то:

Б|ощаф|'*ту дов1дку | коп1то майново{ декларац1| за 2013 р|к депугата обласно} ради
Авраменко Ё.3.

Б!дпов1др щро1гу надати в е;'екцрон]{оплу виг:ляд| ва електро}п!у адресу: таБо\-таБо1@гпа!|.гш

[олова |!равл1ння

0980429595

Бик.

|!асх!на !0.

.цо7.4//г ..-

-/€7



укРАтнА
дЁпутАт оБлАснот РАди

Авраменко Ёата л|я 8!ктор!вна
|_олова пост!йно1 ком!с!| з питань охорони 3доРов'я,

материнства та дитинства

б9001, м.3апор|эюпся, вул. Аивногорська, 5

п! 79

те:л. .}п|! 224 _ о5 _ 8о

81д 07.08.2015р.

|олов| правл|ння
3апор|зько? щомадсько?
орган!зац|{
<<Ёародний захист>>

3аболотн1й н.о.
}1а вих. ]&з9-3 в|д 09.07.2015р.

3г1дно ст. 1 3акону 9кра!ни .|-|ро доступ до губл!нно? |нформац1?>
пов|домлшо, 1{$ я не е розпорядником губл1нно! |нформац1[ в розум|нн|
3акону 9кра?ни <|!ро дооцп до губл|чно] 1нформац|!}, в|дпов1дно, не ма}о
законних п!дстав д]1я вико}1а1{ня Бац:ого запич/.

[одова пост[йно]
ком!с|? 3 питань
охщони здоров' я, м€шеринотва
та дитинства'
головний л1кар ку (о1\41Рл) зоР н.в. Авраменко



( 3апор!зька о6ласна громадська орган!зац[я
"Ёародний 3ахист''

Адреса р|'\я лу'стуваня:
вул. []еремоги 115_129

м.3апор!жжя 69005

код ЁАР|]Ф} 36534850

р/р

3апит

8их. {т!э 170 в1д 07.08.2015р.

[олова фавл|ння

4980429595

Бик.

||асх!на |Ф.

тел. {861) 7011926
е-па!]: заБо}ааБо!@па!|.гш
(098)042-95-95

!о (} <<9бласний медитний ценщ
репродукц!? л:одини 3оР

Авременко Ё. Б.

вул..{ивногорська, 5, м.3апор!жхся,

(о60224-05 -8 5, 224-0 5 -8о, 224-о5 -82

3аболотна }1.Ф.

- ,-., ,. :-: 
; 

. 
.:], 

,

3г1дно 39 к|!ро доступ до публ1.лт:от 1нффацат, ,р'*у н4дати наступ}{у 1нформац1:о:

Б1ощаф!ннуловйку ! коп1хомайтово|декларац!| за2$11-2014 роки депуп}таобласно?
ради Авраменко Ё.Б. |.<(.|ц'€:сс{|'-."' Ё''! [-|'//! г/| 'з '/'/
Бйпов!':ь про|шу надати в елекщонному вигляд1 на елещф!тну адресу: таБо|-таБо1@гпа!1.гш



укРА1нА
3А11ФР1зькА оБлАснА РАдд

просшект лс!ьъ :й, й' 3апор!жжя' 69|0?' тея-/факс 22+10'1|

е-1т1а|1;хв*д@4щрдда* ъуццтг*-'га{а'ар'ша'-

*од €{Р11оу 20507422

Ф6рв.ю|!
Ёа}&

[олов! |!ран:!ння 3апор1зько!
обласно] щФмадсько! орган]зац!]
<<}{щодн:ай 3ахист>

3абодотн1й н.о.
ааБо[ааБо1@гпа!1.гш

|[ро надання публ|нно? !нформаш!}

Ёа 3ап: з{1пит в]д 30.0?.2015 ]-|д 161 щод0 наданн'! б!ощаф!нно? дов|дки !

майново? дектлщаш!! за 20|3 р|к деггутата 3апор!зько[ обласно{ р*ди

Аврамет:ко н.в. пов!домляемо тако-

Б|дпов1дло до от. 19 [{онстищш!? 9кра!пи та ч. 3 ст. 24 3акопу 9ща[ни
к||ро м!сцеве самоврядування в 9кра?нБ оргаггя йсцевого самовря/щдвання т&

!х посадов! особи дтоть ли1ц$ на п1дотав!, в межах г|овнов€}жень та у спос|6,

передбане# 1{онституц|с1о | законами 9кра!н11' та к€ру|оться у сво!й д!яльшост!

копйтул1сто | законами }ща!ни, актами ||рнзидента }:9а?ни, (аб!кещ

Р1|н!сщ|в 9ща?ни.
од*,'"**о пов|дом]1яемо' шо 3апфзька фяасна Рада не волод|е | :*е

зо6ов'язана, в|дпов|дно до 1]овноважень' волод|ти |нформаш!сю Родо
б!ощаф1нвих дов|док легцтат|в обласно] РаАи' 9 зв'язку 3 цим, 3апор!зька

облйстта рада вимушана в1дмовити в задоволенн[ запнт в ц!й частин| на

п!дстав| й. т ч. : ст. 223акону }кра!ни к||ро достуш до ггубл!чно1 |нформац!]}.

[тосовно деклараи|й пРо майно, доход!{' витати | зо6ов,язанн'1

ф|нансового характеру "шепРгата 
обласно] ради за 2013 р!к |нформуемФ, 111Ф

Ё&пов!д:то до й. з ст.8 3акону }/кра{ни (пр ст&тус .шепутат[в м!сцевих рад)}

де11утати м!сцевих Р4А зобов|язан! щороку до 1 кв1тн* подавати деклараш|то

г'р; майно, доходи' ви1ратР1 | зобов'яза}1ня ф|наттоового характеРу (дч _

д**'р'цй) за мищпкй р{к =а формо:о, що додаетьс'я до 3акону 9кр#ни к[!цо

,'*"й запоб[гвння 1 фтив|{ йорупкЁ>>, за ч}с,59м робоч {сщ:кби), кр|м

самозайнят!{х ос!6, везф|тних або п9нс!о@ь зазначен{

дек]1арац1[ до апарат1в випов!дних м!сцевш р*д або {х циконавчих ком|туг!в.



2

Аоводимо до Ё}аш:ого в|дом8, !!{0 у викФнавчому апарат! обласно{ радла не
збер!гатоться майнов] декц4$ац!] дегутат!в обласно{ ради.

3апор|зька обласна р&да виму111ена в]дмовити в задоволеын| Ба:шого
3апиту на пйстав| п. 1 ч. 1 ст. 22 3акону 1{ща?ни <|1ро достуг{ до публ!чно!
1нформащ|{>.

Ё|дпов1даг:ьнъй эа розгл{А запнту 3уснко Анна Флекс||вна _ головтгдгЁ
спец1ал1ст в1ддшг} з п1{та|{ь !нфрмац[йно-анал!тично? роботг: та виборних
прФцедур угтравл!ння орган1зацйного забезпечення д|ядьност| рали
виконавчого апарат 3апор!зько[ обласно? ради !

[олова Ра-{и 8.1.}у1ежейко

3усттко 239 06 02



укРАтнА
зА[1оРшькА оБлАснА РАдА

вроопект )}ен|на, ! 64, м. 3апор|этот<я, 69 1 07, тел'/фкс 22+7 о-7 1

е-тпа!1: га6а@!з4да.р.цз_ цлч'ш.га€а,:р-ца
(од €АР|]оу 2о50742?

Ёа]ф

|олов| [_[равл1ння 3ашор!зько?
обласно? щомадоько{ орган1зац|т
<Бародний 3шкисг>

3аболотн|й н.о.
аа}о1-аа}о1@тпа!1'пп

|[ро надання ту6л!вно! !нформац!!

}1а Баш: зашит в]д 30.07.2015 л} 147 щодо надання 6|ощаф!тно] дов]дки !
майново? дештарац|т за 2014 р|к депутата 3апор|зько{ обпасно] Ради
Авра:яенко $,8. пов!домляемо таке.

Б|дпов1лно до от. 19 1{онститулд1[ 9кра!ни та ч. 3 ст. 24 3акону 9ща!ни
к|[ро м!сцеве самовря.щгвавн'1 в 9кра|н|> органи м!оцевого самоцря.щгвання та
!х посадов| осо6и д!тоть лиш]ё на п!дстаз|, в мехсас повнов€1;кенъ та у споо|б,
перлбанен| Ёонституц1его } законами }кра}ни, та керу'оться у сво!й дйгьност!
1{онституц!ело ! законами 9ща}ни, акт€}ми |[рсзиде:*га 9ща[ни, (аб!нету
й!н|сщ|в 9:ра}ни.

Фдночасно пов|дом], г€мо, що 3апор!зька облаотта рада не волод|е | не
зо6ов'язана, в1дпов!дно до повнов8я(ень' вопод|ти !нформш1|ето Ёодо
б!ощаф1тннх дов!док дегцтат1в обпасно! ради. 9 зв'язку з цим} 3апор1зька
о6ласна Рада ви}ду1пена в|.шловитп в задоволенн! заппгт в ц!й частин! на
п|дгтав| п. 1 ч. 1 ет.22 3акону }кра?ни к|фо доступ до публ!вно[ !нформац|}.

[тосовно декг:арац|й гщо майно, доходи' в!{щати ! зобов'язанн'!
ф1нансового характеру д€путата обласно| ради за 2014 р|к !нфориуемФ, 14Ф

в1дг:ов!дно до ч. 3 ст.8 3акону }кршни к|{ро стащс лепутатБ м|оцевик рад}
дегщтати м!оцевхос рад зобов,язан| щорощ до 1 кв|тня подав€}ти декг:арац|:о
г'Р майно, доходи' внщати ! зобов'язання ф|нансового хара!$€р} (дал!

[екларац!я} за мннулиЁ р1к за формою, що додаеться до 3акону 9кра!ни к|[ро
засади запо6!гання | шротид|? корулн|!1>, за м1сцем ро6оти (олужби), кр|м
самозайнятих ос{б, безроб|тних а6о пенс!онер!в, яЁ т|ода1оть зазначен|
декпарац|| до апарат|в в[дпов!.шпих м1сцевих рад або й вико}{авчих ком|тет!в.



2

.{оволимо до Батддого вйома, щ0 у виконавчотвгу апарат[ обласно? ралн не
збер!гаються майнов1 д9к::арацЁ лепугат!в обласно{ Ради.

3апор|зька обласна рада виму1шёна в1дмовити в задоволенн| Ба:шого
запиц на #дстав} ш. 1 ч. 1 ст. 22 3акону 9кра!:ти <|]ро доступ до публ!.лтто?
[нформаш||>'

Б!дпов!дальний за розгл{д з&гг {ту 3уенко Анна Флекс|!вна _ головннй
спец|ал|ст в1ддФ з питань |нформащ|йно-анал!тично! роботи та виборвих
процедур управг:!ння орган{зац|йного забезпечення д|яльност| Ради
в}1конавчого апарац 3апор1зько! обласно] ради

|олова рад!{ 8.['1\{енсейко

3уснко 239 06 02



укРд1нд
3А1!оР1зькА оБлАснА РАдА

дшшутАт
&фьоров (ерг1й 1}1иколайович

69|о7, м.3апор!жхся' проспект .[[ен1на, 1 64

[олов1 правл|нття 3апор|зько!
обласно? цромадсько[ орган|зац;т
'.}{ародний3ах!{ст''

3аболотн!й н.о.

11!ановна }|ата.тг!е Флександр|вно !

Ёа 3атп запит вих. -}',!!э 42-3 в]д о9.07.2015 пов|домляло ъ'асчп|'е.
3г!дно ст. 1 3акошу 9ща!ни "|{ро досцп до губл1нно? !нформац|!"'губл|нна

|нформац!я - це в|дображена та 3адокументована будь_якими засобами та |1а буль-
яких нос!ях !нформацй, тшФ була отримана або створена в 4Роцес1 виконання
суб'скгами в.'1адн1о( повноважень сво!1 обов'язк1в, пФедбачен|'( чинним
зЁ|конодавством' або яка зн'}ходитъся у волод!нн| суб'скг|в влг4дн|{х пов}'ова)кень'
|нцштос розшорядник|в губл|кно| |нформац!}, визнавен!{х цим 3аконом.

|{ерел|к розпорядниЁв публ1ино| 1нформац!| наведений в ст. 13 зазначеного
зако}ту. 3о:рсмц розпоряд11ика1}{и !вформац!! ш:я ц!лей цього 3акону визн:|}оться:

1) суб'скшт вл4.щт[Ф( повноваакень _ орп1ни лщжавно? в]1ади' |н:ш| дертсавн1
органи' органи м!сцевого самоврядування' органи ш|4ди Автономно{ Росгцбл|ки
|(рим' 1н:п1 суб'скти' що зд1йсн1ок)ть впадн! управл|нськ| функц|? в|дпов|дно до
законодавства та р1:пенлтя як|о( е обов'язковими д]!я виконан}{'{;

2\ торкдитв{ особщ що ф|нансувоться з дер)кав11ого, м!сцевих б:оддсег|в,
бподхсету Аггономно! Ресгубл1ки (рим' _ стосовно |нфрмац|| щодо використання
бгоджетгшос котгг|в;

3) особи, якщо вони вико}{у!оть делегован1 цовноваження суб'екг!в владн|тх
повноваакень зг|дно |з закон0м чи договором' вк]1|оча}очи надан!{'! осв1тн1х,
оздоровч1'п(, софадгьнтос або |нцттос дер)кавн|п,( [1осщг' - стооовно !нформаш!!,
пов'язано? з виконавням 11н!х обов'язк!в;

4) суб'егсги господар!ован|{я' як1 займалоть дом1нуго.те ст:}новище на ринку або
над!леш{ спец|альн|*6|4 ч14 вик,|к)чним11права!\4щ або с природними мо"ойолАмп, -
стосовно |нформац!? щодо умов шостачання товар!в, шослуг та ц|н на них.

Бишладене св!дчггь про те, що я не е розпорядником гцбп|нко{ !нформац|! в
розум|нн1 3акону 9ща?ни "||ро доступ ло губл!тно? 1нформац|?', в!дшовйно' н9
маю законних п!дсгав д'!я викона\{1\яРатттого зап|тщ.

3 повагого

,(ещтат обласно? Ради с.м.Алфьоров



/э-.1| у -

укРА|нА

двпутАт
зАш0Р13ько! оБлАсно[ РАди

Бабич Флександр Борисов[{ч
69000, м. 3апор}шопся, пр. /1енйц 164

8-067-745-45-98
)| 5, '.- ,";' ,::, , *$!! :" ';, - 1 ,

Ёа }ч[ч

[олов| правл|ння
3апор1зько| обласно!
громадсько} орган1зац1]
<<Ёародний 3ахист>>

3аболотлт|й н.о.

.{епутата обласно{ Р4ди \|{ скликання
Бабича 0.Б.

11[ановна Ёата_гш Флександр|вно !

9 в|дпов|дь на Баше зверненн'1 в|д$9.87.2015 }]!43-3, що над|й:шло до

мене 24.07.2о|5 в електронному вигляд1, пов1домля0, !!1Ф 3акон }кра!ни

<|{ро доступ до губл|нно! !нформац|!> визначас особ.гптвост| доступу до

{нформац|]' що знаходиться у волод!нн1 суб'скг|в владн|р( повнова)кень та

|нтшгх розпорядник|в публ|тно! !нформац|!. Фднак, зЁдно статей 1 та }3

3акону 9т9ани .<|!ро достп до шубл!чно! |нформац1|>>, деггугат обласно? радр!

не с р0зпорядником тако? |нформац|?, тотшу про1]у адресувати Баттт з€}шит за

на.г:ежн|стло до в!дпов|дного розпорядника |нформац||.

3 повагото

,{епутат обласно! ради 0.Б. Бабич



о|,!''!!с<
|}\ 'о< { 3апор!зька о6ласна громадська орган!зац[я

фреса д,'!я листваня:
вул. [!еремоги 115-129
м.3апор|жжя 69005

8их. [ч!9

Ёа ]ц|е

код €,{Р0Фу 36534850

р!р

з0.07.2015р.

тел. (061) 7о!|926
е-па!|: аабо!ааБо|@па!!.гш
(098)042-95-95

,$ <3ашор1зьк|й о'щ дсвсу})

69 03 7,м.3апор1жжя, вул. . Рек ордяа,27

тел.: 83-17-0з (83-17-31- в{,.гш!л кадр!в)

3апит

3гйно 39 к||ро достуг| до публ|.цло! !нформац!!> протшу |{4А&ти наступ1ту !нформац|ло:

Б|ощаф|'шлу лов!лку ! майнов| декгларац!? за2011_2014 роки депутата обласно? ради Бажан
м.д.

Б|дповйь про'шу надати в елещронному виг]тяд! на електронну 4дресу: таБо|-таБо1@тпа!1.гш

|олова |{равл1ння

0980429595

3аболотна Ё.Ф.

Бик.

|!асх|на }Ф.



1 73 2; са|*г 
".1.'.{ $:1

-! п;;'с1-'6-''у'

|олов| правл|ння
3апор|зька обласна щомадська
орган|зацй кБародний 3ахистл>
3аболотн!й н.о.

}{а 3ашг л!44-3 в1д 09.07.2о$ пов1домля|о:

}у1о! майнов! декларац!! знаходяться в ,{9 <запор!зьк|й о]щ,{€Ё€9>> за

адресо}о : 69037,м.3апор1эт<лся' вул..Рекорд|'а,27, тел.: 83-17_03 (83_17_31_

в|дд|л кадр|в).

9 запит! необх[дно було вк€вати мет збору |нформац|? про мене' як

деггутата обласно! рад'1.

.{егутат о6ласно] рад*1 м.д.БАжАн
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3ашор!зька о6ласна громадська орган!3ац|я
"}{ародний 3ахист''

8их. ]т!э 148 в!д 30.07.2015р.

на ш9 

- 

в!д ,{о 3апор1зько| обласно] ради

3апит

3гйно 3} <|1ро доотуп до публ|чно| 1нформац|} прогшу надати }{аступну !нформац|то:

Б1ощаф|'л:*у дов|дку | коп|ло майново]декларап|? за 2014 р|к дспугата обласно|ради
3олоторевсько| 1.й.

8йшов|дь !тро!шу ка\дати в е]!ектровному вшляд| 1{а електро}1ну ащюсу: ааБо1-ааБо1@г:а|1.гш

фреса д''|я лист&|ня:
вул. [1еремоги 115-129
м.3апор!жжя 69005

[олова ||равл|ння

0980429595

8ик.

|!асх!на }Ф.

код Ё$Р|19)/ 36534850

р|р
тел. (061} 7о!1926
е_па!|: заБо!-аа6о|@па!].гш
(0э8)042-95-э5

3аболотна н.о.

$т.0},1/ /!-



3{ , 
' 

,,7 , ,. у, ,- {,''$;.у.

3апит 3аболотна н.о.
Фт когт: }1пна 3олотаревская <1лтпа'а@|.т*

}(ому: га4а@га6а.щ.хлцта6о\-тз6о!@гпа!1.гш

внера, 22:31
1файл

!еш:арацию за2014 год сдала в 3апорожский областной 6овет, по -моему в общий отдел.
Броияров 3нает'
3а 2013, 2012 п 2011 года декларации сдавала в (оммунарсщю |-}|й.

с ув€|)кением'
й.3олотаревск1я

2+о7.201514:06, 3апор!зьге о6ласна рада <

> 3апор!зька обласна рада
> м. 3апор!)!окя, пр. ||ен!на'|64
> тел|факс: {061\ 224-7 о-7 1

> Ёле:сронна пошта:



!(од €АРЁоу 2050}422

Ёа $э

укРАтнА
3АшоРтзькА оБлАснА РАдд

проспект )|ен!нц 164, м. 3апор!жжя, 69107, тел.|факс 22+7{}-т\
е-*па!}:-гай@ча€цщдд- дтчга{а.ар.ша

щ0€щЁт* *7о3}

|одов] [1равл|нптя 3апор!зько|
о6лаено? громадсько| оргвн|зац![
<сБаролн**й 3ахисъ>

3аболотн1й н.о.
аа}о1-аа}о1@тпа|1.гш

|1ро надання губл!тяо! !нформац!}

Ёа Батд:3ап!{т в1д 30.07'2015 ]чгч 148 щодо надання б!ощаф!нно] дов|дкл !

майново] декларагт!! з& 2014 р|к детцтата 3апор|зько{ обласно? Рад:с
3олотаревоько] 1.]т1. пов!до1\{]1яемо так0.

Б!дпов1дно до ст. 19 1{онституш|! 1/ща[ни та ч' 3 ст. 24 3акону 9кра|ни
к|]ро йсцеве самоврядуван1{я в 9:ра?н1} ортт}}1Ё м|сцевого $аь{оврядува!{ня та
?х посадов! особи д[:оть пи111е на п!дстав|, в меж'|х повнова)кень та у спос1б,

переябатен! 1{онстит}ц!спо | законами 9кра?ни, та керу}оться у сво!й д1яльност!
[{онгтитр1|ето ! законамг: 1[ща|ни, актами [1резидента }кра!ни, }{а6!не-ту

Р|!н|сщ!в )/ща|ни.
0дночасно пов!домляемц що 3апор|зька о6ласна Рада не волод!с ! не

зобов'язана, в1дпов|дно до повнова]!кень' волод[ти !нформаш1ею щ0до
б|ощаф1вних дов1док депутат1в обласно} ра'ди. 9 зв'язщ з цим' 3*пор|зька

обласна рада виму1пена в|дмовитрт в задоволенн[ зап1{гу в фй частин1 на

пфтав1 п. 1 ч. 1 ст. ?2 3акощ }кра[ни <|[ро доступ до публ!нно{ |нформац!}.
€тосовно дек''арац1й про майно, доход].1' в|гщати 1 зофв'ян}ння

ф!нансового характеру дет1угата обласно] Радъх за 2014 р!к |нформусмо' що
в|дпов|днФ дФ ч. 3 уг.8 3акону }кр#яи сс|[ро стащс депутат|в м]сцевих рад>

депутати м|сцевих рад зобов'язан| щор$ку до 1 кв|тня шодав*ти д*кларат1|то

про майно, доходн' витрати | зобов'язан}1я ф|наноового характеру {дщ _

[еклараш1я} за мтгнулий р!к за формото, що додасгься до 3акону 9кра!:тш .|{Р*

э*'й запоб1гання 1 протвд|| корупц|?>>, за м|сцем ро6оти (олужби), кр{м

са:*озайнят!{х ос!б, безро6|тгттгх а6о пенс!онер!в, як| подшоть зазначен|

декпаратд1| до апарат!в в!дпов!дних м1сцевих рад або !х виконавчих ком]тет{в.



2

.{оводимо до Батшого в|дом8, 1:д0 у виконавчому апарат1 обласно} ради не
збер1гатотьоя майнов[ декларац[! дегцтвт!в обласно] Ради'

3апор|зька обласна рада виму1шена в}дмовити в задоволенн! Батцого
за}1иту на п]дотав| п. 1 ч. 1 *т. 22 3акону 9кра!ни к|{ро доступ до гфл!чно!
!нформап!!>.

Р!дпов!дальннй за Розг]1яд 3ап}ггу 3уенко Анна 0лекс!?вна - головний
спец[ал|от в!ддйу з питань |нфрмац|йно-анал1тично| роботи та виборних
процедур угщавл|ння орган|зац|йного забезпечення д]яльност! ради
вико[{авчого ашарату 3апор|зько? обпасно? ради

[олова ради Б.1.}1ежейко

3уснко ?39 06 02



{#к 3ашор!зька обласна громадська орган|зац[я
''Ёародний 3ахист''

8их. [т!е 143 в|д 30.07.2015р.

[о (отшунарсько? ][{{

3апит

3йдпо 3} к|{ро доступ до пФл1тпго| {нформац|?> про:шу надати |1асту|1}|у |нформаш1:о:

Б|ощаф1.ш:у дов!дщ ! коп1? майтов:ос декларац1й за28|1_2013 роки депугата обласно!

ради 3олотаревсько! 1.

Б|ддовйь шро|шу кадат!{ в е]1екцро[1цому вкгтгяд| |{а електрнку адр8ч: аабо1_заБо1@тпа11.гш

фреса А''я л,!'стуваня:

вул. [!еремогп 115-129
м.3апор!жжя 69005

[олова ||равтл!ння

0980429595

Бик.

|!асх|на !Ф.

код Ё$Р|1Ф! з6534850

р/р

тел. (061) 7о\1926
е-па]!: :а5оЁаа6о!@па!!.гц
(0э8)042-э5-95

3аболотна Ё.Ф.



дшРжАвнА Ф[скАльнА слу}кБА укРА1ни
двРжАвнА подАтковА 1нспЁкц1я у комунАРському РАйон1

м. зАпоР|жжя головного у{РАвл{нн'{ дФс у 3АпоР1зьк[й оБлАст|

вул. ораюкерейна, аз, й' за,'р!жжя, 69050, тел.: (0612) '769''76'20, факс: (0612)'769'2|'50

р-па 11' 4п!Ф82?г0ао.п!пг0. цоу.па (од €АР||Фу 39 488289

о'о&. ьр.(* зшз|4 о{ 2\'4 1 на }*[ч в1д

зого <<[{аропп!ий захист})

вул' ||еремоги, буА. 115, кв. 129

*т. 3акор{:кжя' 69005

|[ро нашравлення запиту
за на.'1е)кн|стго

,{ержавна податкова |нспекц!я у 1(омунарському район|

м'3апор|жжя головного управл!ння !Ф€ у 3апор!зьк|й област| на ва1п

запит в1д 30.07.2015 рок,.* ю:+з (заресстровано в дгп о4.08.2015 року

за }ч2|3[[{) пов|лоьт,".,-*' в1дпов1дно до ст. 22 3акону }кра|ни к[{ро

доступ до публйо! твформац!!>> в!д 13 с!чвя 20|1 року ш 2939-у1 (1з

зм|нами та доповненнями), Батш запит направлено д]1я розгляду за

н'ш1е)кн;ст1о на адресу 3апор|зько! обласно? ради'

|1ро результати розгляду
обласното радо}о у встановлений

Бам 6уяе пов!доъдггецо 3апор!зькото

законоь.{ терм|н.

А.в. [орбатгок

.1,рошенко 1'в. 8 281'04-49



укРА1нд
зА{1оР|3ькА оБдАс}{А РАдд

црспект /]ен1нъ 164, м. 3апор!жя" 69107. те:л./факс 22+7$:7|
е-гпа!|:га6а,&вф.дл.щ штмв'.гаф.ар.ц4

(о: €АР11оу 2050'1422

на}ф

[олов1 ||рвл:}ння 3апор!зько{

обласно! тромадсько! орган13ацп

<<Ёаролпнй 3ахпст>>

3аболотн[й н.о.
тз|о|-тяБо\@гпа!|.п:

фо вадання пу6л|нно{ 1нформая!!

$аЁапцзш|итв|д30.07.2015л!143щодФнада}{н,!б1ощаф1нно]дов|дки1
майново! декларац|? за 2011_2013 роки дегугата 3атпо$1зько{ обпасно[

ради 9олотаревсько{ 1.}у{' пов|домлясмо таке'

8!дпов;дно доБ. 19 1(онстицн[{ }ща[ни та ч' 3 ст' 24 3акону 9крайи

<]1ро м|сцеве самоврядуван}1я в 9хрв|нь> {}р,пти м!сцевого самоврядування та

пх пос4дов! осо6и д!тоть ли1|}е на йстав|' в ме)ках повновах(ень та у спос|б'

пщедбаиеы к,ййгг"у'$'о'! ,ак!й,*' 9кршпшъ та кФуються у сво[й д|яльност1

}{онст::туц|сло | заг{онами 9ща!ни, акпами ||рез:алетлта }кра!ни' &б1нету

й!н|стр!в }ща!ни.
0дтточасно пов1дошяемо' цо 3апор!зька о6ласва рцдЁ нв во::од!е ! ве

зоФв'язана' в!дг:ов|дхло до повнова)кень' володгтгл 1нформап1ею тодо
6!ощаф|н-* ;;;;;;;йй" о6ласно? Ради. } зв'язщ з ц|{м, 3апор|зька

о6ласна р&да вимутцена в1д!{ов!тти в 3адоволеин| запп'тц в ц!й частин| н8'

п]дстав[ гг. 1 ч. 1 
"'. 

22 3акощ 9кр!ни 1лр до*гу]| до пу6л|чно{ 1нформац!})>'

стос'"'о д"*'р"ц;и й маЁтно' доходи' витр8ги | зофп*яза1{вя

ф!нансово!10 харакгеру д:у'* йласно[ радш за 2011_2013 Роки |нформуемо'

що в|дповйшо й' *. 3 ст.8 ъко*у у*ра!'нпт'<|!ро стагус детугат|в м|ецевих |у
доттутат,1 ,,;*ц&Б- йй -мов'язан| щороку до 1 кв|тпя подавати декпарац1[о

т1ро майт+о, д0жод}1' в1{трзггк ! зо6ов'яза||1{я ф!нш:сового харакгеру (даул| -

{екпаршл|я) за м[{нулий р|к за формо:о, щ' д'д*"'""' до 3акону 9ща{гти (с1р

заоаАи запоб|гання | гтротгш|}: Ёорупшб, *'й!'ц*' робоги (слпрсби)' кР|м

самозайт:яттпс ос!б, бсзро6|тнй '6Ё'**г'"|офв, Р'|_ под8к}ть -у-ж'';
лек::арап!! ,' *йЁ*'й *д''"!дттих м|сцевих Р4А або !х шпсонавчш( ком1тет1в'



2

,{оводимо до Бапшого в|дома, що у виконавчому апарай обласно! ради }{е

збер|гаються майнов1 деклапац!? леглутат|в обласно[ ради.
3апор|зька обласна рада вищ/[шена в1дтаовттти в з8дово][енн1 Бап:ого

запиц гта пйстав| п. 1 ч. 1 ст. 22 3акотту у'Фа1ви с|р достг' до пу6л|т:то[
1нформшл!!)>.

Б|дповйаутькгтй за розгляд заппт 3уенко Анна Флекс[п'вна - головкпй
спец!ш:|ст в!лл1лу з г1итань !нформаш|йно-анатд|тттчно[ роботи та виборних
прцедур управ:г|ння орган|защ|йного за6езпечення д!яльност1 рад}!
впконавчого а1тарат 3апор!зько1 обласпо| рада.

[олова Р4ди Б.].}у{ежейко

3усп:хо 23906 02



{ 3апор|зька о6дасна громадська орган|3ац|я
''Ёародний 3ахист''

8их. [ч!е 17з в|д 07.08.2015р.

.{о 1{}'' Ф б ласнтай Фонд
п|дщимки !ндив1дуального житлового

буд!вницгва на сел!'' 30Р

3апит

3г|дно 39 <|!ро досту'1 ло публ1.што! 1нформац||> пропгу надати 1{аступ1{у |нформац!то:

Б{ощаф|.т:ту дов|дку ! коп!то ма**ово{ декларац|{ за2|\2- 2014 роки детгугата обласно{

ради )1:обй /!.€.(кср{вхтика |$"Фбласний Фопд п|дщ:лълки !ндгв1дуашьного житлового
буд|вт:ицтва |*а сей" зоР).

3йпов|дь цро1шу |1щату| в елекц)он1{ому вигляд! на електронну адресу: таБо1-паБо1@гпа|1.гш

Адреса д/пя лисчваня:
вул. !-!еремоги 115_129

м.3апор|жжя 69005

[олова |{равл1ння

498о429595

код Ё!'Р|1Ф} з6534850

р/р

тел. (061) 70\\926
е-гпа|!: аа0о]_аабо]@гпа !!.гц

(098)042-95-95

3аболотна Ё.8.
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'й$''ху
3апор!зька о6ласна громядська орган|зац|я

"Ёародний 3ахиФ''

фреса д.'|я листу&|ня:
вул. [1еремоги 115-129
м.3апор!жжя 69005

код Ё$Р|1Ф9 36534850

р/р

тел. {06!'} 7о|\926
е-гпа!!: аа!оЁ:аБо|@па||.гц
(0э8)042-95-э5

.(о 3апор|зько] обласно| радц

3апит

3г1дно 39 к||ро доступ до губл!'пто? |нформац!}> протпу [{4дати н€штул}1у |нформац!то:

Б|ощаф|.шу довйку | коп!то мйново| декларац|{ за 2013 р1к депугата обласно! рали
]1:об|м.}!.€.

3|дглов!'пь про1гу |{адати в елещронному вигляд1 на елек|Ро|!1{у адресу: таБо|-ааБо1@тпа!1.гш

[олова ||равгп|ння

0980429595

8ик.

|!асх!на }0.

3аболотна Ё.Ф.

,по4&а .{ 
--,-.</ш



}#$у"'''

( 3апор!зька о6ласна громадська орган|зац|я
"[[ародний 3ахиш"

Адреса д'!я листуваня:
вул. ['!еремоги 115-129
м.3апор!жжя 69005

8их. ]ч!э

}{а !ч!р

154

код ЁАР|'!Ф9 3653485о

р/р

тел. (061} 7о11926
е-гпа!]: аа0о!аабо!@па!|.гц
(098)042-95-95

.{о 3апор|зько? обласно! РаАи

в|д 30.07.2015р.

в!д

3ашп:т

3г1дно 39 к|{ро доступ до публ1шло? йформац!} протшу надати наступ}ту !нфрмац1:о:

Б|ощаф|.ттту довйку ! коп!ло майштово| декларац!| за 2014 р!к деггутата обласпо? ради
.}1юб1м л.с.

3|дтлов!дь прошу надати в елекгро1{но}'[у вигляд{ на елещро}!пу ад}есу: таБо|-тяБо1@гпа!1.гш

3аболотна }{.Ф.

,4/
'А/

[олова |[равгл|ння

0980429595

Бик.

||асх!на |0.

?/,о},;?/г



укРАтнА
3Аг1оР13ькА оБлАснА РАдА

проспект _[!вн|на, 164' м. 3аг:ор!эккя, 69107, твл./факс 22+70-'11
е_шта|!*-&4а@4*,&цд- тгтутт.га6а.ар-ша

Ёод €.{Р|{Фу 2050"?422

|олов{ |{равл1ння 3апор!зько?
обласно[ щомадсько| орган!зац|]
к}{ародний 3шк':асъ>

3аболотн1й н.о.
ааБо1-иаБо1@гла|1"гш

|[ро надання пубя|вно! |нфрмац!{

Ёа 8а::: за]1}'т в!д 30.07.2015 л!| 153 щодо наданн'1 б|ощаф!тно{ дов!дки !
майново? деклларац|[ за 2013 р!к депутата 3апор|зько{ 

' 
обласно!: Радуа

-11по6|м !1.{. пов!домлпяемо таке.
Б|шловйно до от. 19 [{онстицн![ }кр?ни та ч. 3 от. 24 3акону }кра;ни

<|[ро м1сцеве самоврящгвання в }кра!нБ органи м|сцввого с!ш,'0врядш/вання та
[х посадов| особтт д!:оть ли]шс на п!дстав[, в межах повноважен{ та у спос|б,
передбанен! |{онституц1ето [ законаттги }кра{ни, та керу}оться у сво|й д1яльност!$онституц!сто 1 законами 9кра[нтт, актами ||рзи!ента }лкратни, ;1аб!нец
&1|н|стр!в 9кра}ни.

Фдночасно пов!домляемо, 11{Ф 3апор!зька обласна Р4да не волод|е | не
зобов'яза|та, в[дпов1дно до 1товноваж0нь' волод!ти 

-1нформац|е:о 
щодо

61ощаф|нних дов[док деггутат!в обдасно1 ради. } зв'я3щ ; й"*, 3апор|зька
обласна Рада виму1!]ена вймовити в 3адоволенн1 запиц в ц1й част:й{ на
п|дстав| п. 1 ч. | сг.22 3акону 9ща|ни ,йро доступ ло гцбл1нно} |нформац]|>'

€тосовшо лекларац!й про майно, доходи' вт{трат;' | зо6ов'язання
ф|нансового характеру депутата обласпо[ Ради за 2013 р{к |нформуейФ, ]]1$
в|дпов|дно до ч. 3 ст-8 3акону 9кра?ни .|1ро ст8гус детугът1* й;ЁщЁ"их рад}>
дещтЁ[ти м!сцевих рад зо6ов,язан| щороку до 1 кв1тня подавати д*' 

'р,щ!.про майно, доход11' вищати 1 зобов'язання ф!нансового характеру {йал; _

Аекларацй) за минулий р1к за формото, що додаеться до 3акон} ущы"й с[ро
3аоад*1 заглоб1гання | протид|[ корупц{:)>,:а ч1ч1еу щ9!11..!.,уйп';, Ф*саьдозайттятих оо|б, 6езро6|тних або пенс;ф[**як;*"*й]даготь зазначен]
лекпарац!? до апарат!в в!дпов!д[гтх м|сцевих РаА або !х виконавч1,[х ком|тет1в.



2

.{овошамо до Баш:ого в|дома, що у викон€}вчо1тлу апарат| облаоно{ ради не
збер!гатоться щайнов1 декларац|] дегутат|в обласно] Ради'

3апор!зька обласна Рада виму|'1]ена в!дмовити в задоволенн| Багного
запнц на пйггав| п. 1 ч. 1 сг. 22 3акону }кра:ни <|{ро досчп ло пу6л1чно!
1нформан!1>.

Ё|дпов|дал:ьттий за розгляд запиту 3уснко Анна Флекс1!вна * головний
спец!а_г:!ст в|лл|лу з питань !нформаш|йно-анал|тнчно} роботи та виборних
процедур управл:!ння орган!зан]йного забезпечЁння д!япьност| ради
виконавчого апарату 3аглор!зько{ обласно! ра.пи

|олова Радн Б.1.Р{екейко

3уснко 239 0б 02



укРА!нА
зАпоР|зькА оБлАснА РАдд

проспект {{ен1яа, 1б4, м. 3апор|жжя" 6910?, тел'/факс 22ф70"1|

е-хпа!1:та6а@га4а.а,р'ца ънтшг_.га6а'ир-ца,
(од €АР|{оу 2050?422

Ёа.}ф

[олов| ||равл|ння 3апор|зько[
обласно? щомадськот орган|зац1|
<<Ёародний 3а:*истэ>

3а6олотн1й н.о.
ааБо1_аа}о1@гпа!1.п:

||ро надання пубп|нно! !нформац!!

Ёа Баш:3апит ви 30.07.2015 л} 154 щодо надан}1'1 6!ощаф1тно!дов!дки !

майново| декларац1{ за 2014 р|к депутата 3апор|зько? о6ласно! ради
]&об|м л.с. пов!домляемо таке.

Б1дпов1дно до ст. 19 |(онстнчш|} 9ща{ни та ч. 3 от. ?4 3акону 9ща!ни
.|[ро м[сцеве сам0вря'щ/ванн'[ в 9кра'й}> органт.{ м|сцевого самоврядування та
!х посцдов| особи д|тоть ли1ше на п!дстав[, в ме;ках повноваже}!ь та у спос|6,
передбатен1 1{онстицц|е:о | законами 9кршни} та керу!оться у сво?й д|яльност1
}(онстицц!с*о | законами }кра?нта, актамт,т ||рзи.{ента }крайи, (аб|нец
Р|!н!стр!в 9кра!'ни.

Фдночасно пов!дом]т'г€мо' що 3апор|зъка о6ласна рада не водод|е | не
зобов'язанц вйпов|дно до повновЁркень' волод|ти 1нформац|ею щодо
6!ощаф1тних дов!док депщат|в о6ласно] Ради. } зв'язщ з цим' 3апор|зька
обласна Рада виму1]1ена в|дмовити в задоволенн1 заттит в ц|й часттш*1 на
ш1дстав1 п. 1 ч. | ст.22 3акону }ща|нн к|!ро доступ до публ|нно| !нформац|!1>.

*тосовно декдарац|й про майно, доходи1 витрати | зобов'язання

ф|нансового характеру дЁгутата обласно? Ради за 2014 р|к |нформуем$, 1|{$

в1дпов{дно до ч. 3 ст.8 3акону 9кра!тпа к|[ро стацс депутат|в м|сцевих рад}
д$пугати м|сцевих рад зобов'язан1 щороку до 1 кв|тня подавати деклараш!то
про майно, доходи' витрати ! зобов'яза}1ня ф1нансового характеРу (дал1 -

.{скларац|я) за нгинулий р!к за формою, що додаеться д0 3акону }кра1ни .с|[ро

заоади запоб1гання ! протид|| корупц1:>>, за м|сцем роботи {с.гужби), кр!м
оаьдозайнг|их ос!б, безроб|тних або пенс|онер!в, як| пода}оть зазначен!

д€к]1арац|[ до апарат!в в!дпов1дних зд[сцевих рад або !х виконавчих ком1тет{в.



2

.(оводимо до 8а:дого в1дома, ш{о у внконавчому апарат1 обласно! ради не
збер|гатотьоя ьлайнов! пекларатд[| дегграт1в облаоно| ради.

3апор|зька обласна рада в!{щ.1шена в|дмовити в задоволенн| Ба:::ого
зап!'ту на п1дстав| п. 1 ч. 1 съ 22 3акону )/:ра!ни <|{ро доотуп до публ1чно|
|нформац||>.

Б1дпов!дальннй за розгляд з&|т}|ту 3уенко Аттн* 0лекс{[вна * гогловний
спец|ал|ст в[ш!лу з питань |нформац|йно-анал|тично[ роботлл та виборних
процедур ушравл!ння оргатт1зац|йного за6езпеч9ння д|яльноот[ рад!{
виконавчого апарату 3апор}зько] обласно! ради

[олова Радш Б.[.]т1ежейко

3усяко 239 06 02
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у /&"ужус:

{ 3апор!зька о6ласна грома4ська орган1зац[я
"}|ародщай 3ахис{'

Адреса р!'я ли€гуваня:
вул. [!еремоги 115-129
м.3апор!жжя 69Ф5

код Ё{Р|1Фу 36534850

р!р
тел. {061) 7о11926
е-па!|: ааБо[ааБо|@па!!.гц
(098)042-95-95

,{о 3апор|зько? обласно? ради

3апит

3г1дрто 39 к|{ро доступ до гцбл|.што? йформац1?> про:шу }1адати наступ|{у !нформац{то:

Б|ощаф|.пту дов|дку ! майнов1декларац|| за20|1-2014 роки депугата обласно[рали
||атока [.||.

Б!ддов|дь про{цу надати в е]!ещр|{кому вигляд| на електро}1}{у адресу: :а6о1_ааБо1@тпа|1.гш

[олова |{равл1ння

098о429595

8ик'

||асх|на |Ф.

3аболотна Ё.8.

{с сът,|/уа^
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1;рп1,р*0

укРА1нА
дшпутАт

3апор!зько! обласшо1 Радп
?!мченко ли!я !ван!вша

70 1 00, 3апор|зька обл., !{овомикопа{вський район, смт. Ёовомикола!вка,
вул.|(омсомольська,7 8, тел/ факс 8 (061 44) 93_68 1 .

Б;тх. ]ч|р 12
вщ29.87.2Ф$

[-олов| правл|нвя 3аггор|зько! обласно|
|ромадсько! оргшт|зщ1| к Ёародв:й 3ахист>>

3аболотн|й Ё.

1||ановна пан| Ёата-тг!я!

Ёа 3атп запит в:пс. }!:120_3 вй о9.07.2015 року , ощглъта*гий на електрон! &Аресу,
мт|о|о була надака !нформац1я без в:о<1дного помера вщ28.07.2015 роц.

9 в1дглов!двост| до ст. 10 3акону 9кра|ни , <<||ро доступ до публ1чт*то! 1нформац||>
шро|шу про1нфоршувати мене з яко!о ц1л:до <Бародтий 3щ<гаст> з6тарас 1формац1то, ягса

стосуеться ме!{с' як дешг{ша облас:то] р4ш{' кшцд ! в якш( ц1ллс пя !нформаш1я буле вико-
ристовуватись.

)(очу щс ра3 3ауз;алс'1т11' що мо! пеРсона1ьп1 даш! 3вФ(одяться п!д за:гистом дер)!са_
ви у в|дпов!д*ост| до 3} (про захист 1терсона.'1ьн|о( даш|{&).
3аздалег!ю вдя{!на за шорозум!ння.

3 повагото' дег{угат
3апор|зько? обласно! рада .]!.1.1йченко
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|'эт.авэса":э

укРА!нА
дшпутАт

3апор!зько[ обласно[ Радп
!!мченко .}1й!я 1ван1вна

70 1 00, 3апор|зька обл., }{овомикопа!вський район, смт. Ёовомикопа|вка,
вул.(омсомольська,7 8, тел/ факс 8 (06 1 44) 93_68 1 .

ё

Ёа8алпз€|пит вттх.$д120-3 вй 09.07.2015 року,отр*:тъла:тий мпо}онаелещро1{у
адресу 27.о7.2015 року над,!}о |:тформаш}о ттро таке:

Р1дпов1дто до п.3 ст. 8 39 <|{ро стащс детгутат|в м!сцевих рад> я' як детгутат
3аглор|зько? облас:*о! раш1'до 01 кв!тття щор!*ло под:!!о декларац}о про ма&то' доходи'
витати | зо6ов'яза:тття ф1вапсового харакгеру за201|-2014 роки за формото, що додаеться
до 39 << |[ро з{юаж затгоб[га:лня [ протед|! корупш|?> ]ч|ц3206_91, як| збер1гатоться у зашеч{1_
тан|о( копвеРп'х у сейф! за м1сцем роботи.

3} к ||ро засади затлоб|гання | протел1? корупш|!> опри]|1од!екня коп1? декларац|?
у в|:гьвому лоступ| мереэк| 1нтернег та 3й{ д€гутатами м|сцевих Рад не перелбанено' а то_
му йформац!я не розм1щена

81дшов|ддо до ст.8.11 зу ( |[р захист персоц{1'!ь,1ш( д€|}'|о(> п|дстави ддя|1адан-
н'{ та опре]1юд|!епгпя мое! б!ощф!шо| дов|дсл та ощРм!о( дапш( коп!й мо]х дек:гарацй
нема€.

Ёадсилало коп1?декттарщ!й про майно, доходи' витраг|{ ! зфов,язадтпя ф|напси-
вого характеру эа20|1-2014 р!к.

3их. }.[д

ви 28.07.2015 р.

3 повагого' деггугат
3апор!зько! обласно| ра'дл

[олов| правлйня 3апор!зько! обласно]
|ром4дсько! оргат!зац!| к $ародтий 3а(ист)

.[.|.?!мченко



"фа''ссаву

{ 3ашор|зька о6ласна ц'ог}|адська орган13ац!я
"}!ародний 3ахист"

Адреса д/'|я лисцваня:
вул. ['|еремоги 115_129
м.3апор1жжя 69005

код Ё,{Р|19у 36534850

р/р
тел. {061) 7о11926
е-па|]: аабо!_аа5о!@па!|.гц
(0э8)042-95-э5

.{о 3апор!зько? обласно| ради

3апит

3г!дно 3} к||р доступ до гцбл|.пто? |нформац!|> прогшу надати наступну 1нформац1то:

Б!ощаф1'пгу довику 1 коп|ло майново| дек:ларац!| за 2014 р!к депугата обласно| рали
{ерлегпоха 3.3.

Б!дпов|дь про|шу надат[{ в едектрон1'ому вигляд! |{а слектроп|{у адресу: тэБо1-тяБ1фат\.та

[олова |{равгл|ння

0980429595

Бик.

||аох!на }Ф.

3а6олотна Ё.8.

'";,"')?1 ,/
'-,{ /!''л1

{'

5-{ о1,.а! /]"



укРА1нА
зА11$Р }зькА оБ.т{АснА РАдА

пр$опект .!1ен|на. 1 {{4, ьт. 3аворЁж:тся, 69 {0?. тел.7факс 224-"? 0-7 |

е_гпа11; 1ас{а|*,лщ1&-ар..ьц ътъуу.га4а.ар'на
}(с:д €]]Р1-}0у 20507422

}1а ]ф

|олов| |[равл!ння 3апор|зько!
обласво? грмадськот орг8н!зац[[
к}1ародний 3ахисъ>

3аболотн!й н.о'
аа}о1-ааБо1@гпа11.гш

|{ро т*цдання публ|нно! 1нформац!1

}1а Баш:3{!пит в|д 30.07.2015 ]ч! 16? щодо надан}'я 6!ощаф!тно1 дов|дки 1

майново[ декларац1] за 2014 р|к депутата 3апор|зько[ обласно? ради
т{ерлен:оха в.в. пов!домлясмо такё.- 

в1дг'ов1дно до ст. 19 [(онститрд1! 9кра:ни та ч. 3 ст. 24 3акону 9ща}ни
<йро м!сцеве самовРядуван}*'{ в 9кра{н|> органи м1сцевого самовРядування тЁ|

тх пооадов| особи д1тоть ли1ше на п|дстав!, в м$жах г!овн0важень та у спос[6,

передбанен| 1{онституш|сго | законами 9кра!н!{' та керухоться у сво!? д|яльност|

!{онетицц!ело { законалчди 9крани, актами |[резидента }ща!'ни, 1{аб|шету

}{!в|ь"тр|в 9кра!**и.
$дшочасно пов|дом]:я€мо' що 3апор|зъка обласна рада нв водод|с | не

зо6ов'язана, в|дпов1ддто до повЁовах(ень' волод|ти |нформаш|ею щодо
б{ограф}тних дов1док депутат!в о6ласно{ раАи. 9 зв'яз:ч 3 цим' 3ашор|зька

областга Рада ви}ду111е}*а в1дмовити в задоводенн| запиц в ц|й частив1 на

пйстав! ,. : *. | уу.22 3акощ 9кра?ни с<|1ро до0гуп ло тфл|тно[ 1нформфт>.

Ётооовно деклщаш{й пРё майно, доходи, в|{щат}{ ! зобов'я3€1ння

ф!наноового хара1ктеру дсгцтата о6ласно{ ради за 2014 р|к 1нформуемо' що

вйпоэ]што до ч' 3 ет.8 3акону }кра1нк (що стачс дешутат|в йсцевих Рад>>

депутати м|оцевих рад зоФв'язан| щороку до 1 кв1тня подават|д декгсарац!:о

про майно, доходи' ви1рат}1 | зобов'язання ф|шансовог$ характеру ('ф _

ф.,.р*ш|я) за минулий р|к за формото, щФ додаеться до 3акону }ща!нн <|]ро

=*.й запоб|гання ! протил1| корупш1}}' 3а м!сцем ро6оти (сщжби), щ|м
самозай:тяткх ос|б, безрб!ш*:ос аф пенс!онщ!в, як! пода}оть зазначен]

декдарац1? до апарат|в вйпов!днкх м|оцевих рад або ?х виконавчтак ком|тет|в.



2

Аоводимо до Батттого в1домъ що у виконавчо1!|у апарат! обласно{ ради не
збер1гатоться майнов1 декдарац!! депутат|в обласно[ ради.

3апор|зька о6лаона р4да виму{шена в[дмовити в з'!.доволенн| Ба:ного
3а]1иту на п1дстав| г:. 1 ч. 1 ет. 22 3акону 9кра!ни <||ро доступ до ггубл|чно]
|нформац|[>.

Ё1дпов1далгьш:тй за Ро3г]1яд за!тнт 3уенко Анна Флекс|!вна _ го]товний
опец!ал|ст в1дд1лу з питань [нфрмац|йно-анал1тично| роботи та виборних
процедур управл|ння орган!зат1|йного забезпечення д|яльност| ради
виконавчого апарату 3апор|зько! облаоно? р4да

[олова рад}1 Ё.1.[у1ежейко

3уенво ?39 06 02



{ 3апор1зька о6ласна громадська орган|зац|я
''Ёародний 3ахист'' Ф

фреса рдя л|Асгуваня: код Ё.{Р|19} 36534850 тел' (061) 7о\1926
вул. [!еремоги \|5-129 р/р е-па!]: аа5о!-аабо]@па1!.гш
м.3апор!жжя 69005 (098)042-95_95

8их. ]ч!э \7\ в|д 07.08.2015р.

.{о Р|льнянсько| РдА

3апит

3гйно 3} к|!ро доотуп до пубйчно| !нформац1|> про:шу надати т{аступну |нформац!:о:

Б|ощаф!тлту Аов|дку { коп1то майново? декларац!! за20|2-2013 роки 9ерлентоха Б.Б.

Бйпов|дь про1шу ъ1адатп в електронному вигляд1 на електронну адресу: паБо|-аа6о1@гпа{1.гш

|олова [|равл|ння

4980429595

Бик.

|!асх1на }0.

3аболотнаЁ.Ф. 

д/



?вф!!|| {(}-'|'
,!

укРА[!{А
в[льнянськА РАйоннА дшРжАвнА Адм|н!стРАц|я

зАпоР|зько! оБлАстп
вул. Бочарова, 12, м. 81льнянськ,700о2' тел/факс{06143) +-\3-.1з

ечпа1|: цозу|п/4ар.ш}сг|е!.пет; +ишът.т||пуапз!с*г6а.9от.ша (ол €.{Р|!оу 02!40870

//' р}' /.с|€ .]\!: *г. ао0-о31- ь\ Ёа.}ф в!д

[олов| правл;ння 3Ф[8
''Ёародний захист''
3аболотн!й н.

|{ро налання !нформац!?

Ба:д запит про надання досту[1у до публ|тно? !нформаш!? отримано
Б1льнянсько}о районното дер)кавного адм1н!страц1сто.

9 Батшому запит! ставиться питання про надаъ{ня б!ощаф1нно? дов!дки та
декларац!? про майно, доходи' витрати ! зобов'язання ф1нансового характеру за
2012 та2013 роки !ерлентоха Ёолодимира Басильовича.

|[равов!дносини щодо надання достпу до !нформац|? в }кра!н!
рецлк}к}ться нормами (онституц1! }кра!ни, 3акономрецл|о}оться нормами конституц:: }кра_|ни, 3аконом }ща!ни ''|1ро надання
достушу до публ|нно| |нформац[{'', [нцгими актами зако1{одавства'

Б|дпов1дно до поло)кень статг1 19 |{онституц|! }ща?ни правовий порядок
в }кра?н| цунтусться на к}садах' в|дпов1дно до яких н|хто не мо)!(е бути
приму['|ений робити те' що не передбанено 3аконодавством' а органи державно?
влади та органи м!сцевого самоврядування' }х посадов! оооби зобов'язй! д|яти
ли1ше на п|дстав!, в ме}ках повнова)кень та у спос!б, що передбанен1
!(онституц1сго та законами 9кра!ни.

$а виконання наведено] конституц|йно! норми та з урахуванням вимог
3акону 9кра!ни ''|!ро захист персон€ш!ьних дайих" :.'.,|!"''".', на Ба-у
елещронн} адресу запитувану !нформац|то, а саме: б!ограф!нну дов1дку та
{екларац!то про майно, доходи' витрати ! зобов'язання ф1нансойого характеру за
2оп та 2013 роки {ерленгоха 3олодимира Басильовича.

,.{одаток: в електронному файл| ''запит 9ерлентох тм1п&аг''.

3аступник кер1вника апарату-
нача'{ьник орган|зац! йного в!дд|лу
апарату райдер:кадм|н|страц|{

{ебич 4 11 67

А.в. ,{аценко



ук РА|нА
зАттФ Р|зькА оБлАс}|д РАдА

прФЁпе}{т -] {ен!на | 64. ;т. 3апор|ж:*ся, 69 } 07' тел./факс 224-'| ъ7 1

с*гпа]1: га{а'|фг+ф.а}:,,.щ ъттрш.га4а.ар.ша
}(с:д {ЁРЁоу 2*5о7422

Ф#$$д?-Ё}г-
$а$з

[-олов| |[равтг!ння 3апор1зько[
обласно] щомадсько] орган!зац!]
кЁародний 3осиср>

3а6олотн;й н.о.
ааБо1_иаБо1@тпа|1.п:

|!ро надання гу6л|нно! |нформац!|

Ёа Батш запит в1д 30.07.2015 ]ф 15в щод0 надання б!ощаф1нно? дов!дкрт [

майново| дек,1арац}т за 20|4 р!к депугата 3апор|зько! обласно! ради
111инкарешка в.л. пов}домляемо таке.

Ёипов1дно до ст. 19 }{онститр]!! 9кра:ни та ч. 3 гг. 24 3акону 9кра}ни

к||ро м1сцеве самоврядува}!ня в 9тр#|н|>> органи м|сцевого самоврядуванн'1 та

},х посадов| особи дтоть ,1и1ше на п|дотав|, в межах т1овноважень та у спос[6,

перлбатен! }{онститутд|е:о ! законами }кра!ни, та керу!оться у сво|й дйльност[

1{онстицц|сто 1 законами }щ#1нн, &ктам|{ |[резидента }кра!ни, 1{аб}нещ

}т1!н1ощ|в 9кра:ни.
од*.**.но шов|домпяемо? що 3апор!зька обласна рада не волод1е ! не

зобов'язана, в!дпов|дно до повноважень' волод[ти |нформаш1ето 9од*
6[ощаф!нних дов1док депщат1в обласно] Ради. 9 зв'язщ 3 1]Ё&{, 3апор!зька

облйсна рада внму1шена в!дмовкги в задоволепн1 3апич в ц!й частип1 на

п!дстав! й. т '. 1 ст. 223акоту }кра|ни <|[р. доступ до публ!чно| [нформацБ.

|тосовно декларац|й прь майно, доход1,|' вищатш 1 зобов,я3ання

ф|нансового характеру депрат$ обласно? Ради за 2014 р|к 1нформуемо' що

Ё|дпов]дно Ао ". 
з *'.в 3акону 9кра1ни <<|[ро статус депутат|в м1сцевих рад}

деггугати м1сцевих рал зо6о*!"'",1 щороку до 1 кв1тня подавати деклараш1:о

;р майно, доходи' внтрати 1 зобов'яз аъ|ъ!я ф|нансового харакгеру ('т
д**,.р*ц|я) за минупий р!* *' формо:о, що додаеться до 3акону 9кра!'ни *||цо

,!.'дй зашоб!ганнЁ | протил[т й.рупш!}>>, за м|сцем роботи (служ6и), щ|м
саддозайнятих ос!б, оезф;т:г:.пг а6о 

= 

пено!онер|в, як! подшоть зазначек{

дек]тарац![ до *п*р.'1* 
"йглов!дних 

м|оцев:лх рал або !х виконавчих ком|тет!в"



2

.{оводимо до 8атшогв в!дома, що у виконавчо}{у апарат[ обласно? ради яе
збер1гатоться майнов1 декдфац![ депутат|в обласно[ Ради.

3апор[зька обласна р4да вимуш$на в|дмовити в задоволенн| Б*цтог*
запиту на п|дстав| п. 1 ч. 1 оп 22 3акону 9ща}'ни к|[ро достуг1 до гщбл|чно?
!нформац|!}.

8|дповйагльттий 3а ро3гляд 3апиц{ 3уенко Анна Флекс1!вна - головний
сцец|ал!ст в|лл|лу з питань |нформац!йно-анал!тнчно? ро6опт та вибортгя
процедур ;гправл|ння орган|зац!йного забезпечення д]яльност| ради
виконавчого впарату 3апор!зько] обласно! ради

|олова рад!{ Б.|.}у1ежейко

3уснко 2з9 06 02



укРА!нА
3А}10РвькА оБлАс}1А РАдА

проспект }1ен1на, 164' м.3апор1хсжя, 69107, тел-/факс 22+10-'1\
е-ша11:-]зя4Фаф€щ!_'цмчлг:н.га4а.т.ч3 *

}{од {.[Р|1оу 28507422

Ёа $о

|олов| |!раьт:!ння 3апор!зько!
обпасно] громадсько{ орган|зац[!
кЁарощ*ий 3шси*р>

3аболотн1й н.о.
аа}о[аа}о1@гпа!1.гш

||ро налання шубл|чно] !нфрмаФ!

Ба Баш: запит в|д 30.07.2015 ]ф 159 щодо !{адання б!ощаф|ино] дов{дки |

майново[ декпар*ш[| за 201з р|к депутата 3апор!зько| обласно] Ради
111инкаренка 8.]1. пов!дом::ясмо таке-

Ё1дпов!дно до от' 19 1{онституш|| 9кра?ни та ч. 3 ст. 24 3акону 9ща?ни
.|!ро м1сцеве самовря4/вЁ}нн'1 в }ща{н|>> органи м|сцевого самоврядування та

тх посадов[ особи д[:оть ли1ше на п!дстав|, в межах повнов8шкень та у спос1б,

пере.4баяен[ }(онст:ттущехо 1 законами }кра!ни, та керу1оться у ово{й д|яльноот|

1{онституц|ето ! законами 9ща!ни, актами |[резттдента 9кра!ни, 1{а6|яату

}т11н|сщ1в 9кра!ни.
од***"но пов|до|{,!ясмо' що 3апор!зька обласна р4да н€ волод|е ! не

зо6ов'язана, в!дповйно до повноважень' волод1ти |нфрмац|ето щодо
б1ограф|нних дов|док депутат1в обласно| рали. } зв'язщ з цим' 3апор!зька

облйона Рада вимуш€на вфмовити в задоволенн[ загшлту в ц[й частин| 11а

п}дстав! й. : 
". 

| ст.22 3акону 9крагни к|1ро доступ до пу6л[нтто! !нформа!1|1}.

Ётосовно декларап|й про майно, доходи' витрати 1 зобов'язання

ф[нансового хара}сг$ру дёп}ггата обласно} ради за 2013 р|к !нформуемо' що
в!дпов]дко до *. 3 ст.8 3акону 9кра?ни .|[ро статус дегцтат1в м|сцевих рцд>

дФпутати м1сцевттх рад зобов'язан1 щороку до 1 кв!тня под€шати декларФло
,р6. майно, доходи! внщати ! зобов'яза1!ня ф|нансового характеру {д3
!екларацй) за минулий р1к за формо:о, що дода€ться до 3акону 9кра}ни к|{ро

'й'.д'] 
запо6|тання | протид|| корупш1[>>, за йсцем роботи (с:цжбк), кр!м

сап*озайнятих ос!6, безро6}тпих або пенс!онер}в, як! пода}оть зазнгдвн|

декпарац|? до апарат!в в1дпов!дних м|сцевих рад або {х виконавчих ком|тет!в-



',

.{оводимо до Башлого в|дома, шдо у виконавчо]{у апарат! обласно[ РаАи не
збер|гаготься майнов! декларац1{ деяугат|в обдасно! Ради.

3апор!зька обласна Рада вимуш$н8 в!дмовити в задоволённ1 Батпого
з{ш1иту на ш|дстав| п. 1 ч. 1 от. 22 3акону 9ща!ни к|!ро до$гуг, до тцбл|нно!
|нформаш[!1>.

Б!дповйальний 3а розгляд 3ат1и"у 3уенко Анна 0лекс|!вна - головний
спец!ал:|ст в1лл|лу з п]ттань 1нформац|йно-анал|тнчно! роботи та виборних
прц$дур улрав::1ння орган[заш!йно:-о забезпечення д1яльност1 рад}1
вик0навчого апарату 3апор!зько] обласно? рапи

|олова ради Б.1.}у|ежейко

3уенхо 2з9 }6 02



укРАт1{А
3АпоР1зькА оБлАснА РАдА

проопект /{ен!на, 164, м' 3апор!ж:кя,69107, тел./факс 22+-10:11
е-гца|1.да{д@щ4ьэ&ца.- ъпг'чя:у.га6з:.а!.ца

|{од €АР||Фу 205он22

ффдФ1!3/Ф?-?ож
$а }:|в

[олов| |1равл1ння 3апор1зько|
обласно[ громадськот орга}т1зшл!1

<<Ёародний 3а:сисо>

3аболгтн!й н.о.
за}о1-аа}о1@гпа|1.гш

|{ро надання публ|нно! 1нформац|т

Ёа 8ац: запит в!д 30'07"2015 }|* 160 щодФ надання б1ощаф[тно!довйки |

майново{ декларащ;т за 2014 р!к депутата 3апор!зько! обдасно! Ради
Блохи А.в. пов!домдяемо таке.

Б1дпов!дно до ст. 19 }{онстищц|! 9кра[н1{ та ч. 3 ст. 24 3акощ }ща!ни
11пр м!сцеве самовРя.щгвання в }кр#н}> оргапи м|оцевого самовря.щвання та

]х посадов| осо6и д}тоть ]1и1пе на п|дстав|, в межах повноважень та у спос|б,

передбанен| 1(онстит}ц|е:о ! законами }кра!ни, та керу1оться у сво]й д|яльност|

11онстптцц]ето ! законат,гд 9ща?ни, а]стам}1 |{резидента }тщшни, 1(аб!нету

}:11н|сщ1в 9щшни.
бдн*,'*но пов!домляемо, що 3апор|зька обпасна Рада не вФяод1е ! не

зобов,я3ана, в|дглов1дно до повнова)1{ень' волод!ти |нформаш!епо ш$до

б|ограф|нник дов|дрк депутат!в о6ласно] ради. 9 зв'язку з цим, 3апор!зька

облйсна рада виму1шёна в|дмовити Ё задоволенн! запич в ц|й частин| на

п!дотав! й. : '. 1 ст.223акону 9кра1ни *|[ро досцп Ао гцбл!нно[ |нформац!1>"

(тосовно дек:ларац!й г!р0 майно, доход.1' витрати | зобов'язання

ф|нансового характеру дощ.тата о6ласно! Ради за 2014 р1к !нформуемФ, !!тФ

йипов!дтто д$ ". 
з у''в 3акону 9кра!ни .|[ро статус депутат|в м1сцевих рад}

дег'утати м1сцевих рад зобов'язан| щорощ до 1 :в!шля подавати д&клфац!}о

прФ майно, доходи, витрати | зобов'язання ф!нансово]т характеру (щ _

ф**р'ш[я} за минулий р1к за формото, що д0даеться до 3акону- }кг11и 'лР
',*'дй 

запоб|гання | протти!} корупц!!>>, за м[сцем роботи {сдужби), кр|м

саплозайнятих ос|б, безф1тнпас або пенс|онер}в, яЁ подають зазначен]

дек.}1арац!] до апщат1в в!дпов1дних м|сцевих р4д а6о !х в!{конавчих ком!тет1в.



2

.{овод:лмо до Бап:ого в|дома, що у внконавчоп{у апарат! обласно? ради не
збер!гатоться майнов] декдара:л1[ депрат|в обл асно] Ради.

3апор{зька обласна рада виму1шена в1дмовити в 3ад0вол€нн] Рап:ого
зап}{гу на п1дстав! п. 1 ч. 1 ет. 22 3акону 9кра!ни ,,|{ро до0туп до публ1чно|
1нформац|!)>.

Ё|дпов|даггьний за розгпяд запиту 3уенко Анна 0лекс|твна _ гоповн:+й
спец|ал1ст в!дд1ф, з п|{та1{ь |нформац!йно-анал!тнчно{ роботи та виборних
процедур управл1ння орган[зац|йного забезпечення д|яльгтост| р'д*
в}!конавчого апаРату 3апор!зько] обласно[ рали

|олова Ради Б.[.}1еэкейко

3уснко 239 06 02
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:}АшоРвько! $БлАсно1 РАди

38 в{д 29.*7.2$|5р.
в{д

3аг:ор1зьк!й обласн!й
рад'

24 липня 20| 5 р мною було отримано в:д вас .]|иста з(}г0 к|-{аро;:нттй3ахнст}) про нада!{ня {нфорь:айт.

}{аправля1о вазт* в{дпов{дь на }азначен}'й лиот {в*:х' -},[д 1 13-3 в|;т
09.07.20! 5р.} та !щ0шу т!ас вчин}тгта ус! т:ео6х!дн1 дц!!:для пер*яат{ за31]&ч*!{0г0л[.'ста адресату.

.{олаток:
|'.]-{дтс'гв!{х.. }{! з7 в1д 29.$7.2015 р.

$.Б.{*мененк{:}



дшшутАт
3АпоР|3ько! овлАсн$} г,*ди

Ётт"ч' }.[о 37 в|д 29"07.2015 р.
}{а л! 113; в|д 24.0?"2015 р.

3 повагою'

/[епутат 3апор!зько| обласно[ рали

]*озтов! т:равл|т*ня
30г'{) <<} {арс.:днх{! ]}&кр;ст}}

}{'Ф. 3абстлотн!й

" 3а |юзультатами |юзгляду ваш!огФ ",1иста {:зт':х. }ф 1|3-3 в|д 09.07'2015 р }
пФв'домля{о' шФ'Башт л;ас'т не }'ожё р'',"'!'{*, "[й*"' в розум{нн| 3ако:ту ?кря!н,,ФР *осцгт до публ!чног ;н<рорма]|],, ***;',ки }те в!дпй1дас вим(}гам с.:..ст' 1-}, !9 3акогсч,(адресоват*ий не д0 розпоряд}]ика пу6л!нно| ;-+-|*{й;:"'^*' 

о?|'у|1'| (!}| {'|'[1'

3 }'уго|о Ф'|?}1ман'{я п1'6з:!тнсэ! |твфрм*::!{ щопон},см+ &ам зверта..л!{ся де
жн:ж*'*'':'Ё]]*$},''', ,ерл;к яЁ** *,'**йё*о у с' 13 3акощ !йр*{:ти .пй

().8"{емене:+ко
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1-]а Ёа::::за:'":рт.т'л;1;т 09.07.2()|5 [).;т,'1з1_] :1р0 !!:,'|.1{!!!}|,{ |*;г|:ст1''тът;:;';'| ![1.().;{)

б|ощаф!ньто1 дов|д:<и та коп11 ма*"тнот:их /1в-(}1&}8{1|й '}а :01 1-]011 г(\|(11

псэв|;{охц"цятго, 1цо зак0но$| 9('|'0Ё|0Б]1ц-:Ё0. 1]10:ек-г:арат:|я ||ФА801'1:(|! ]а ьг1сг1с:':

робо':'и (с.::ух;(:па) г збер!|:]("г|,ся в с:собэ.;с :!!'[ сл;1эав1 }.; !(.1.|(р()|]!!\ :;1.:|''ц; з;1!.!;:х

в1дпов1дних орг'ан!в дер)1(ав}до] в.:;ет':1:т або с:;::'а*-г!г* м1сг.тсвс){'0 с!т\]0|]ря.'|!'в:1г|!!я'

3р;ходячр: з ви[це|'!а']едс}_|0!'0 '3а!!}'|'|'.\'1]а1{!1 !нс|-:с:рхташ!я '}!!а|х()''||'! |ьг'! |'

угтрав;:! нн! в;таснс>с-г! 3аггс>р!:зько} об-цасно1' })с!.:{'4.

![еп1'т а":' стб-пас г*о! 1.:а.'1т



3апор1зька обласна щомадська
оргап|зац!я <Ёародний захист>>

|1ро надання губл|чно[ |нформац|!

|{олохсення частини друго? статт! 12 3акону 9кра!ни ''|!ро заоади
запоб!гання 1 шротид1! корупц1|'', яким вст€}новле}{о, що в|йомост|, й"''.н!'у
декларац1! про майно, доходи' вищати | зобов'яз€}ння ф!нансовок) характеру
за мишулий р1к |{резидента 9ща!ни, [олови 3ерховно! Радха 9щай,
народних денутат1в 9кра!ни, |{р9м'ер-м|н|сща 9кра!ни, член|в ка6|нец
й1н|сщ|в 9ща!ни, [олови та судд|в (онотицц;и"'"' €уду 9кра!ни, [оловй
та судд!в Берховного €уду }кра|ни, гол1в та судд|в 

"''йй* 
спец|алг[зованих

суд1в 9кра!ни, [енера.гльного процрора 9ща1ни та його засц/пник1в, |олови
Ёац1оналльного банку 9ща?ни, [олови Рахунково! па.г:аша, [-олови та член1в
Бищо| Ради :остиц!!1 член1в !{енщально{ виборно! ком1с{; 9повноваженого
Берховно! Ради 9кра|ни з прав л[одини' [олови та член1в 8ищо]
квагл!ф1кацйно| ком!с!! судд[в !ща!ни; кфвник|в !нш:их орган1в державно!влади та ]х засцпник|в, член|в колег1алгьних орган|в !ерхсавнот влаш1(ком|с1й, рад), кер|вник|в орган1в м1сцевого самоврядування та ?х
заст).пник|в, п!дляга!оть оприл}одненнто протягом 30 дн}й . !'" !х подання
[11ляхом огубл!кування в оф[тт1йних дру*'""""* виданнях в|дпов!дних
орган|в дер}кавно! влади та орган!в м|сцево!о самоврядуванн'|.

обов'язц опубл1цвання леклара:д1й

|[орядок збер|ганття доку!'{ент|в | використанн'1 в!домостей, зазнаиениху декларац|? про майно, доходи' витрати 1 зобов'язання ф1нансовогохаРактеру' та в1домостей щодо в1дщриття вш1|отного р€}хунка в установ1банц_нерезидента, затверджений ,..'""''ого 1(аб|неы \41н1сщ1в }кра?нив|д 11 с!чня 2о12 роч }& 16, ч{тко визнача€, 14Ф дек.,тарац1! збер!галоться вособових справах у кадрових п|дрозд1лш< в!дпов!дтих орган|в державно?влади або орган1в м|сцевого самовряд/вання' к)ридичних ос!б губл!чногоправа' 3 оглядцг на таке' збирання та-збер!ган}''; мае зд!йснтов ат|1сякадровим
п|дрозд|лом, в да}{ому випадц, органу *,|"ц."'.' оамовряд0.ванн'|.

- 3а роз'ясненням }м1!н!стерства :ост:ац!! )/кра1ни в1д 05.|2.2012(елекщонний ресурс }:шр://тмтттм.гп1п.|шз1.3от.ша), д]1я суб,ект|в поданн'[
деш1арац1!, для як}{х' орган м|сцевого самоврядуванн'! не е ооновним м1сцем
роботи, законодавець не дас ч1тких вказ!вок, 

"* 
6р' з поданн"й д.*.рац!| та

де !! збер!гати.

' 3 урахуван}!ям результат|в анал|зу правозастосовно! практики щодоподан1{'{ дек;]арац!!, зощема депутат€|ми м1сцевих рад, як| не прац}о[оть на

3аконодавцем не визначено
дегутат|в м!сцевих рад.



пост|йн!й основ! у в!дпов!дн|й рад|, до врецл}овання цього питання на р|вн|
законодавства' застосовуеться практика подання декларац!! про майно,
доходи' витрати ! зобов'язання ф!нансового характеру до кадров!0(
п!дрозд|л1в дер>кавних орган|в, п|дприемств' уста}{ов' орган!зац!й за м!сцем
основно! роботи.

9 зв'язку з вищеза:}наченим' д.т1я отримання !нформац!?, зазнанено? у
Баш:оьц запит!, з урахуванням вионовч' вик]1аценого у р!ш:енн!
[(онстицц|йного €уду !кра!ни у справ! за констичц!йним поданн'|м
8а:шк!всько| районно? раду\9еркасько| област| щодо оф|ц!йного тщ/},|ачення
положень частин перлшо[, друго! статт1 32, яаст*;н друго?, щетьо| статт1 34
}(онстицц!? }кра!ни в1д 20 с1чня 201'2 року }'{э 2-ртг12012, проЁу зверну|1оя
до.{епартаменту осв!ти | науки 3апор|зько? обласно} дер>кавно! адм1н!сщац1?.

.{епщат 3апор|зько| о6ласно? ради

}$, а.:,,^/5 | -

,
//

/^*ф 
1'1'9есноков



укРд[нд

3А!1оР13ькА оБлАснА РАдА

дн жутАт
3*лод***цй 8!ктор 3олодх{Р|}|рсз8*{ч

{;1}.!07' м' 3аг:ор{:кх{.$' г|р" }1ен!на, 1{]'-1 тел. 23$-{].:!-]{1

05.08.20 1 5' \|о 090-6/25
(онт.т/ф 239-01-31

[олов| шравл!ння
зого <$аролний захист)
Ё.Ф.3аболотн{й

!1а всо"' ]& ]2з-3 в!о {}9'07' 20|5 р'

3а резу"пьтатаА,|и розгляду ва1пого листа (вих' 3!!: ] 23-3 в|д 09.07 .2о15 р.) пов!дом'я;о }1асту!!1{е:

Б!дпов1дно до ст' 19 3акону !кра|ни .[_{ро досту1] до публ!нно| |нфоршяац]|> в1д 13 с!чвя 20] ]

року )т{о 2939-у| (1з зьл!нами та доповненнями) ((запит на !нформац1го - це прохання особи /{о

розпорядника !нформац|! |\адат|4 публ|нну 1нформац!}о, що знаходиться у його волод;нн').

€т. 13 3акону 9кра?ни к[1ро доступ до публ!тно? {нфорьтац||> дас наступне визначення
терм1ну розпорядник !нформац||:

<Розшорядн!!ками |нформац!! для ц]лей цьс)го 3акону визна1оться:
1) суб'скти владних повноваэкень - органи лержавно| влади, |нпт1 державн| органи, органи

м!оцевого самоврядування, органи влади Автономно! Республ!ки 1{рим, !нтп! *уб'скти' що
зд]йсн:оъоть владн1 управл!ноьк| фувкц!! в!дпов]дно до законодавотва та р|птення яких е
обов'язков}1ь{1.1 для вик0}]ан!{я;

2) торидив:*! особ*т, що ф!нансу}оться з дер}1{ав'{ого. 1\{1сцев;.1к бтод:кет!в, бтоджету Азтоноь':нс|
Республ{ки 1{рг:м. - стосовн0 |нфоомац1| щодо вик{)ристаттня бтоджетгтих когг;т|в;

3) особи, якщо вони викону1оть делегован| повноваження суб'ект|в в;тадних повнова}1{е}1ь
зг|дно 1з законом чи договором' вкл1оча1очи ътадаъ1ня осв!тн{х, оздоровчих, соц!альних або |нт::их
д9ржавних послуг, - стосовно |нформац1|, пов'язано] з виконанням ]хн!х обов'язк|в;

4) оуб'екти господар}овання, як| займатоть дом1нуточе становище на ринку абс над]:тен!
спец1альними чи в1{кл1очними права}'и, або е природним|{ монопол!ями, - стосовно |нформац1! што;:о

умов поотачання товар|в, посдуг та ц|н на них.)}

Б|дпов|дно до 3акоку !кра{нрт ,,йр' статус депутат|в м|сцевих рад) (депутат с|пьсь:сст!''
селищно|, м|сько|, районно! у м|ст!, районно{, обласно'т Радц е представником 1нтерес!в
територ|атьно| гроп:ади села, селища' пт|ста .ти !х громад> (ст. 2), (депутат м1сцево? радта с
повновах{ним ! р1вноправг{им членом в!дпов|д*то1 радхт - представн].{цького орга1{у м!стдевого
самоврядування. )} {ст" 3}



}обто за резу'тьтатами анал!зу зазначе*лих вихце нормативних акт!в детгутат щ|сцечо!
в возу*т|нн! ст. 13 3акону ){'ква[ни <<||шо доступ

публ|чно!-|нформац1Б. тому в|н не моясе отримувати запит|в на надання публ|чно{ |цформац|!
та7або надавати публ|чну 1нформщд!ю за заппттами.

{нформац1я, яка повинна бути обнародувана в|дпов1дно до вимог чинного законодавства
!кра|ни, мно}о обнародусться. ?аким чином' п|сля вивчення вимог чинного законодавства з мето}о

визначення розг{орядника публ|нно| 1нформац|] 8и маете можлив|сть звернугиоя 1з в|дпов|дними
запитами до ны1ехших оо|б _ розпорядник|в публ|ттто? |нформац1] та отримати уото необх|дну 8аьл

!нформац|то.

1акож зворта!о ваш]у увагу' що в своему лист1 Ётт просили над|слати 1нформаш!}о на по|птову
скриньку' заре€стровану в доменн|й зон| гц. Ёаказами б]льтлост] державних установ та орган1зац]й, а

також листо}.1 прем'ер-пт1н|стра Арсен!я -$,центока, датованого л}отим 201'5 р', запропоновано не

використовувати при слуясбов!й д|яльност1 серв|си, розм!щен! на закордонних !нформац|йних

ресурсах у лопяенн|й зон! гв. 1акипт чином' використання у д|яльност! зого к}1ародний 3ахист} для

обм|ну та отримання |нформац1] рос|йських електронних публ|нних серв|с!в (електронна поштта) - ше

фактитно нехтування |нформац1йното безпекото.

;}

,{епутат 3апор|зько| обласно{ ради Б.Б. [олоднит1



|олов! |[равл[ння 3апор|зько|
обласно{ грмадськот орган!защ!?
,.Ё{'р*д''ий 3шсисъ>

3афлот:т!й н.о.
ааБо[иа}о1@тпа|1.гш

|{ро наданн'{ публ!чно1 !нформац1|

Ёа Батш зат,|ит в!д 30.07.2015 ]чгр 146 щодо надання б1ощаф|н:то[ дов|дки !

майново{ дек]1арац|т 3а 201з р!к депутата 3апор|зько[ обпасно{ Ради
Абдурахманово! сл. повйомляеь{о таке'

Б{дповйно до ст. 19 [{онстицц[| }ща|ни та ч. 3 ст. 24 3акону 9ща!ни
к|1ро м1сцеве самоврддування в 9край|>> органи м!сцевого самоврядув€1ння та
!? пооадов! осо6и д!тотъ ли1шЁ на п!дстав1, в межах повнова;кень та у спос|б,
передбачен1 1{онститут{|ето | законами.9ща!ну|'та кер}доться у сво!й д1яльноот|
|{онституц|с:о | законами 9кра!ни, актами ||резидента }кра}ни, (аб!нету
Р1|н|стр!в 9кра!ни.

$дночасно пов!дом]исмо, |{9 3апор!зька фласна Рада т{е волод1е ! тте

3обов'язана, в[дпов1дно до повноважонь' волод1ти !нформфето щодо
б|ощаф!нних дов|док депутат[в обласно[ Ради. 9 зв'язку з цим' 3апор|зька
обласна рада вищ.111ена в!дмовити в задоволенн1 зап!тц в ц|й частин| на
п{дстав! п. 1 ч. 1 ст.22 3акону 9кра[ни к|{ро достп ло публ|тно{ !нформац!!>.

{тосовно декдарац]й про майно, д0ходи' витрати ! зо6ов'язЁ1ння

ф|нансового характёру де}1р&та о6ласно! Р4ди за 2$73 р1к !нформуемо' щ0
в|дпов|дно до ч. 3 ст'8 3акону }ща(ни (прФ статус дешутат|в йсцевих рад}
деггутати м|сцевих рад зфов'язан! т:{оро:ч до 1 кв|тпя подавати де1{г1арац|1о

пр майно, доходи' в}1щати | эобов'яза1тня ф|нансового характеР} (дагл|

,[екпщац|я) за минулий р1к за формото, щФ додаетьс'{ до 3акону 9кра|ни к[1ро

3асади запоб|ганнд | протид|| корупш!$>, за м|сцем роботи (спужби), Ф*
самозайкятих ос!б, безроб|тних а6о пенс|онер|в, як| ]1ода1оть зазначен|

декларац|| до апарат1в в!дпов!дних м[сцевих рад а6о [х виконавчих ком!тет!в.



2

Аоводимо до 3а:цого в|дома, що у в}]конавчому ашарат! обласно1 ради не
збер1гатоться майнов| дект:арац{] депрай в обласно] Ради-

3апор|зька обласна рада в!{му1пена в|дмовити в зад$воленн| Ба:пого
заттиту на п!дстав! п" 1 ч. 1 ст. 22 3акону }кра!ни к|{р доступ до публ|нно|
|нформац1?>.

Ё!дпов!даг:ьний за розгляд 3а111{гу 3уелтко Анна Флвкс![вна _ головний
спец[ал1ст в!дд|лу з питань !нфрмац!йно-анал!тично[ рботи та виборних
процёд/р управг:|ння орган1защ|йного забезпечення д|яльност| ради
виконавчог0 апарат 3аттор|зько[ фпасно| ради

[одова Ради Ё.1.Р[екейко

3уе**ко 239 06 0?



укРАтнА
3Ак0Рпзьт{А оБлАснА РАдА

прспёкт "|{ен1на' 1 б4, вп. 3апор!:*сжя, 69 1 07, тел./факс 224-7 0-"? 1

е'шпаЁ].цз'*3@щЁадрда_ тъ,ч*{а6а.ар.:н.
[{од 0]Р||оу20507422

Ёа.}ц[э

[олов| |{разл|ння 3апор!зько[
обласно[ щомадсько[ орган{зац{{
кЁародний 3а:сиоъ>

3аболотн|й н.о'
ааБо1-ааБо1@гпа11'гш

|[ро налання тцбп!нно{ !нформа:ц|}

$а Батд зат1ит в1д 30.07.2015 л} 155 щодо }*аданн'{ 6!ощаф[ино[дов|дки 1

майтово| декларащ![ за 2013 р1к дЁпутата 3апор!зько{ о6ласно? РаАи
&{е:кейка 8.[. пов|домля€мо та1{е.

Ё!дпов]дно до ст' 19 1{онститулд1{ }/кра!ни та ч. 3 от. 24 3акону 9ща?ни
<${ро м|оцеве самоврядуван}!я в 9кра}н|> органи йсцевого самоврядуванн'1 та
|х посадов! особи д!тоть ли1ше на п1дстав!, в м8жах повноважень та у спое1б,
шередбане# Ёонститут{!е:о ! законами 9кра}ни, та к€ру}оться у сво!й д!яльност1
(онстицщело | законами }:ра!'ни, €}ктаь'и ||резндента }кра!ни, }{аб{нец
}т1!н!*тр|в 9ща!ни.

Фдноиас:то пов|домляемо, що 3апор1зька обласна Рада не волод!с ! не
зобов'язана, вйпов1дно до п8вноважень} волод!ти !нформш:!ею щод0
б1ощаф|вних дов[д0к депутат|в обласно| ради. 9 зв'я3щ з {00!у1, 3апор|зька
облаона рада вкм]дшена в|дмовитзт в задоволенн! за[1|ггу в щя частзшт{ на
п!дстав! п. 1 ч. \ ут.22 3акону }ща{н:с <|{ро досту[1 ло тубл[тно? !нформац|?>.

(тосовно деклараш!й ггро мвйно, доходи' витратн ! зобов'язання
ф|нансового характеру депутата обласно! Ради за 2013 р1к |нформуемо' що
в!дглов1дно до ч. 3 ст.8 3акону 9кра!ни кфо 9гачс депутат|в м|сцевих рад>
депутати м|оцевкх РаА зобов'язан[ щоро}(у до 1 кв!тня подав€3т!{ деклараш!то
про майно, доходи' в1{трати | зобов'язання ф1нансового характеру (дал;

[екларац!я) за минулий р1к за формохо, що додастъся дФ 3акону 9щшни <<|{ро

засади запоб!гання { протия![ корупш!!>, за м!сцем роботи (служби), :Ф|м
са:'*озайнятих ос|б, 6езроб!тлгнх або пено|онщ!в, як! пода}оть зазначен!
декларац1[ до апарат|в в1дпов!дних м|сцевих рад або !1 виконавчих ком|тнт!в.
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{оволттмо до Ё}ашлого в|доъд&, 1[Ф у виконавчому апарат| обпасно! Ради не
збер!гаютьея пцайнов] деютарац1! депутат|в обласно] ради.

3ашор!зька обласна рада вимушёна в|д*ловити в задовол8нн[ Башдого
запиту на п|дотав| п. 1 ч. 1 ст- 22 3акону 9кра!ни <|{ро доступ до публ!чно!
!нформаш|!)>.

Р1дпов|дапьнтай за розгляд запиту 3уенко Анна Флекс!?вна _ головний
спец|аэ:!ст в|лл|лу 3 питань !нформац!йно-анал!ткчно] роботи та виборних
процедур управл|ння орган!заш]йного забезпечен!{я д|яльност[ ради
вико|{авчого апар8ц 3ашор!зько| фласно{ ради

[олова ради Б.|.}ч:1ежейко

3уснко 239 06 02


