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1 3апор|зька о6ласна громадська орган!зац!я
''Ёародний 3ахист"

фреса рля листува[1я: код Б,{Р!-1Фу 36534850 тел. (061) 7011926
вул. [1еремоги '].15-129 р/р е-па1!: аабо!-:або!@па!!.гц
м. 3апор|жжя 69005 (09в)042-95-95

[олов| 3апор|зько| обласно| ради

Р1еэкейко Б.1.

€караш на пору!41ення в|'/у'о? 3{ <|[ро ёостпуп ёо публ1нно[ 1нфор*ошц1[>

22.06.2015 року ми звернулися до вас з проханням зт|дно 39 к|!ро доот)п1до публ!вно!
1нформац||>> надати наст)т{ну 1нформац1то:Б|ограф1чн! дов|дки 1 майнов1 декларац1| за
20|з-20\4 роки вс1х депрат1в обласно| Ради.

! сво?й в1дпов|д| вих..]\р 7410|-70 ||1 в|д 0| '07 .20|5 року ви безп|дставно в|дмовляс н!1м в
наданн| публ1нно? |нформац|?, посилаточись на те' що обласна рада не волод|е ц1сго
1нформац{сто.

|{ри цьому ви пов1дом.]б{сте нам що вам в|домо де знаходиться ця 1нформац{я.

Б|дпов|дно до вимог ст.22 3} <|{ро доступ до публ|ино| |нформац|?> :

Розпоря0ннк !нфорлпац![, якшй не воло01е запш7пуваното !нфорллац!сю, ате яко74у 3а с1папусо.|'|
або характперолс ё!;ътьностп! в!0олло або ллас бутпш в!ёолао' х1по нею волоё!с, зобов'язаншй направштпш

цей запштп налеэюно./\4у розпоряёншку з оёнонасншлц пов1ёолцленн''\,' про це запш7пувача. | тпаколсу раз!
в!)л!к с/про^у розеляёу запш7пу на !нфорлоац!ю поншна€7пься з ёня оп|рп/ъ'ання запц]пу нсше)юншш

розпоряёншкола.

1аким чином ви не нада1тут запитувану |нформац|то, нишг пору{11и-т1и вимоги 3! <[|ро досту'1
до публ1нно| |нформац1|>.

|{ропонусмо вам притягнути до дисципл|нарно? в{дпов|датльност1 виконавця. 9ергова скарга
на Баттт| д|| буде направлена до }повноваженого БР з прав л}одини для розгляду {

г{ритягнення вас до адм1н1стративно| в|дпов1дальност1.

.{о того :к, ц1на за в1цттткодування фактинних витрат за коп1товання 1 друк не в1дпов|да}оть
вимогам законодавства | граничним нормам.

,{одатково пропон}.}о вам привести щ1ну у в|дпов|дн|сть до д|тоного законодавства.

[олова [{равл|ння
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3аболотна н.о.
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||ро розгляд ск&рги

1|[ановна Ёатал1е $лександр|вно !

Ёа Ба:шу скарт в1д 00.{''.;{.'1э лц 4| щодо пору|3|8ння !
}кра}нн к|{ро доступ до гцбл!нно{ !нформац|!>} повйомля€мФ т&ке.

06.0?.2015 ]ф 3аконуЁа 8а:шу вимог

Б!дпов!дь на Багп запит на д0ступ до губл|нно! !нформац1? в|д 22.*6.2015
}ф 34 щодо надання б1ощаф!вних дов|док 1 майнов!тх дФкларац1й з* ?013-2014

роки депрат{в 3апор!зько| обласно! ради була н&дана в1дпов|дно до чинного
законодавства 9ща(ни та н8рм 3акоку 9ща{ни .[_1р. доступ яо публ|чно!
[нформац|ш>.

?ак, на п!дстав! п. 1 ч. 1 *т.22 3акону 9ща!ни к|[ро д0ступ до публ|кно?
|нформац|!ь 3аглор|зька облаона рада в1дмовнла в задоволенн! 3апиту ли1]]е в
част:лн| надання б|ощаф[нних дов1док лепутат|в обласно] рад}{, о*к|льки
*бпасна рада не волод1е | тте зобов'язана, в1дпов|дно д0 п0вн0вах{енъ, вФпод|ти

ц{ею !нф*рмац!сто"
Б частин1 надання дек]тарац|й про майн*, доходи' виц]ати [ зобов'язання

ф|н*нсовог$ хФактеру {дал; - Аеклщац|я) депутат|в обласно{ ради за 20]3-2014

р$ки} обтасна Рада 1нформувала Ёас, що в!дпов!дно д0 ч. 3 ст.8 3акону }кра|нг:
<<|{ро статус дегграт|в м|сцевих рад}) у вико}1авчому апарат! зн{|х0дять0я

.{екларац|{ депутат{в обласно[ раАи, як| саь*озайнят1, безро6!тн| або яв}1я|оться

пенс|онерами. 1ак' у виконавчФму апарат1 обласно! ради з}|аходяться

[еклараш|! за 2013 р|к 8 депутат1в' та 3а 2014 р|к 18 депрат1в. Разом |з тим,
пос}{л€1}о1ш{сь на абз. 2 ч. 2 ст' |? 3акону, який в}13начас |нформац!с;о 3

41в|д



обменсенн!', дФступо:ш в|домост| щодо ре€страц1йного нФмера о6л1ково] картк}1
плат}{ик€1 податк1в або сер|? та н0мера пасп0рта щ8м8дя}{ина 9кра|ни, а такФж
щФд* м!сця |трсх{нвання та ре€страц1| д*кларанта' м|*цезнах*дження об'*кт!в'
як1 наводять*я в декл*арац!! пр0 м*йно, доходи' вищати { зобов'я3ання
ф!нансового хар$ктеру, то]{у обласна рада г1огодилась надати коп1{
внще3{13наче}{их декларац|й депутат|в *бласно} радк за 20!!3-2014 р|к, але 6ез
3азначення !нформац1| з *бмеженим доступом п|сля ошлати Рахунщ.

0,тосовно д*путат!в, як! повинн! булн н*прав}1тн сво{ ,{,екл*раш1{ за
м1сцем роботпл, [нформуемо 8ас, що обласна рада нё вФлод1е 1 не зобов'язана,
в1дпов1дно до повнова]к€нь, волод|тл акча]1ьното |нформац|ето щ0д$ м!сць
роботи лепрат{в обласно! ради.

Фдночасно пов1домляемо} що керу1очись по*таново!о Ёа6!н*ту 1т11н1сщ1в

9кр#ки в|д 1з.0?.2011 хц ?40, р03{торяд}ке11кям го]1ови обпа*н*{ р$дк
в|д 20.04.2015 "1ч[д 91-р <|{ро затвердження ||орядщ в!дш:ксдгвання факгияних
вищат на коп!говання або друк коп|й докуме}тт!в, що нада|оться 3а 3апитаь,{и на
публ!нну !нформац|то, та розм|р!в фактинних виФат на коп[:ова[{ня або лрук
коп|й д*цмент]в' щФ над{}}оться за запитами на публ1нну |нфорьлац1ю> 6ув
затвЁрд}|{ений розм|р в|дшткодування фактихн:+х витат на коп|товаЁ!1я або друк
коп1й дФку}{€нт|в, що нада1оться за запита}|и на публ1нну 1нформац|хо.

3 урахуванням внщеза:}начён0го, не вбачасться п|дстав для пр1,[тягт{ення
в|дпов|дального 3а р*зппяд Ёашого зашиту до дисципл|нарно} в!дпов!да.тьност!.
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