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Вих. №         215            вiд   31.10. 2015р.      

На №    _________ від ________________               Голові Запорізької обласної ради  

Межейко В.І. 

Про усунення порушень доступу   

до публічної інформації, згідно  

 вимог ЗУ «Про доступ до публічної  

 інформації» та Постанови КМУ № 740 

 

22.06.2015 року ми в рамках реалізації проекту «Моніторинг майнових декларацій 

депутатів Запорізької обласної ради за 2011-2014 роки», на ім’я голови Запорізької обласної 

ради Віктора Межейко направили запит на отримання біографічних довідок та копій 

майнових декларацій депутатів обласної ради за 2013-2014 роки. Відповідь просили надати 

в електронному вигляді на електронну пошту. 

На наш запит ми отримали відповідь № 74/01-70ПФ від 01.07.2015 року, в якій було 

зазначено що в апараті облради зберігаються декларації 8 депутатів облради за 2013 рік та 

декларації 18 депутатів за 2014 рік. При цьому із посиланням на Розпорядження голови 

обласної ради №91-р від 20.04.2015, яким було затверджено Порядок відшкодування 

фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на 

публічну інформацію, та розмір фактичних витрат на копіювання або друк копій 

документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, нам виставили рахунок у 

розмірі 1176,48 грн. (із розрахунку 4,56 грн. за 1 сторінку  інформації що надається в 

електронному вигляді (???)). При цьому нам поіменно було названо всіх депутатів, чиї 

декларації зберігаються в апараті Запорізької облради. 

Відповідно до ст..23 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», 06.07.2015 року нами на  

ваше ім’я  було направлено Скаргу № 41 від 06.07.2015 на порушення вимог ст..22 ЗУ «Про 

доступ до публічної інформації», в якій ми оскаржували не направлення за належністю та 

порушення вимог Постанови КМУ № 740  від 13.07.2011 року в частині перевищення 

встановлених Урядом граничних норм на відшкодування фактичних витрат на 

копіювання та друк.. 

14.07.2015 року ми отримали відповідь № 74/01-70ПІ на нашу Скаргу, в якій ви 

необґрунтовано зазначаєте що обласна рада не є розпорядником біографічних довідок, 

персональні дані не надасть, не повинна володіти актуальними даними про місце роботи 

депутатів і такої інформації в облраді немає. При цьому додавши, що вами неправомірно  

застосовується коефіцієнт 8 для сканування документів і направлення їх в електронному 

вигляді є законним і підстав для реагування  немає. 
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16.07.2015 року ми оскаржили  цю відмову керівництву облради вих..№ 43 від 16.07.2015 і 

зазначили що ми маємо намір скористатися своїм правом самостійно зняти копії з 

запитуваних документів, на що отримали чергове посилання на Розпорядження №91-р., 

що може бути розцінене як незаконне вимагання коштів і незаконне використання 

прибутку неприбутковою організацією. Наше повідомлення про зняття копій запитуваної 

інформації самостійно, вами було проігноровано. Коли ми прийшли знімати копії, в усній 

формі нам відмовили в наданні такої можливості. 

За останній рік ми неодноразово отримували відмови у наданні запитуваної інформації із 

посиланням саме на це Розпорядження. Після оприлюднення цієї інформації виявилось що 

такий самий стан речей і у інших ІГС і ЗМІ.  

Таким чином, ми вважаємо що створення Розпорядження №91-р  з порушенням 

діючого законодавства було  навмисним для приховування інформації і 

правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

Підготовлено воно було Відповідальним за організацію роботи серед керівників та  спеціалістів 

виконавчого апарату ЗОР  з питань запобігання корупційним та злочинним проявам – заступником 

керуючого справами виконавчого апарату – начальником управління організаційного забезпечення 

діяльності ради виконавчого  апарату ЗОР  Бухтіяровим Віктором  Миколайовичем (69107, 

м.Запоріжжя, вул..Леніна, 164, каб. 463 Тел. 224-69-41) (вих..№ 131/01-70ПІ від 18.08.2015 у 

відповідь на наш запит №174 від 13.08.2015). 

Оскільки Розпорядженням голови обласної ради №66-р від 23.03.2015 року  було внесено 

зміни до Розпорядження голови обласної ради № 147-р від 29.12.2014 року «Про 

запобігання корупційним та злочинним проявам у виконавчому апараті Запорізької 

обласної ради», яким відповідальність за організацію роботи серед керівників та 

спеціалістів виконуючого апарату Запорізької обласної ради з питань запобігання 

корупційним і злочинним проявам покладено на заступника керуючого справами 

виконавчого апарату – начальника управління організаційного забезпечення діяльності 

ради виконавчого апарату Запорізької обласної ради Бухтіярова Віктора Миколайовича. 

Ми вважаємо що в Додатку до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або 

друк копій документів, що надаються за запитами на публічну інформацію неправомірно 

внесено п.3 «У разі виготовлення документа шляхом сканування або іншої комп’ютерної 

обробки документів у електронному вигляді вартість послуги множиться на коефіцієнт 8», що 

порушує наше право на доступ до публічної інформації, суперечить вимогам Постанови КМУ 

№ 740 (що встановлює граничні норми на відшкодування витрат на копіювання та друк, які 

не можуть бути перевищені), і підлягає скасуванню. 

В добровільному порядку ви відмовилися  привести своє Розпорядження до вимог чинного 

законодавств задля усунення  штучних перешкод у отриманні громадянами публічної інформації. 

Разом з цим ми направили відповідні матеріали до ДФІ з проханням провести перевірку ЗОР на 

предмет отримання нею неправомірного прибутку. 

У своїй відповіді ДФІ в Запорізькій області вих..№08-08-14-14/5620 від 02.09.2015 року 

підтвердило невідповідність Розпорядження №91-р вимогам Постанови КМУ № 740. 

Таким чином, на сьогодні є підстави вважати що ми маємо факт навмисного 

приховування або знищення інформації чи документів  в апараті Запорізької обласної 
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ради з метою уникнення фінансового контролю і виявлення злочинів  що можуть бути 

кваліфіковані за ст..366-1 КК України. А також повну відсутність антикорупційних 

заходів і приховування корупційних правопорушень керівництвом Запорізької 

обласної ради. 

Таким чином, Межейко Віктор Іванович і Бухтіяров Віктор Миколайович створили 

умови  в Запорізькій обласній раді для системного порушення права на доступ до публічної 

інформації ( ст..16; п.п.3,4 ст.21; п.4 ст.13 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації») і порушення антикорупційного законодавства, що призвело до порушення  

нашого право на доступ до публічної інформації у вигляді незаконної відмови  Віктором 

Межейко в наданні запитуваної інформації, що згідно п.6 ст.6 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації»  має статус відкритої., а згідно ЗУ «Про засади запобігання і протидії 

корупції" є інформацією, що становить суспільний інтерес.  

Ненадання запитуваних документів/інформації є порушенням  ч.6 п.1 ст..13; ч.ч.3,4 ст.21; 

ст..22 Закону та  і має ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 

212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), а також ст..60 ЗУ 

«Про запобігання корупції», правопорушення, пов’язаного з корупцією 

Таким чином,  п. 3Розпорядження №91-р порушують вимоги  ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації» та Постанови КМУ № 740, є корупційним чинником  і підлягає скасуванню. 

Ставимо вас до відому що чергова скарга на Ваші дії  направлена до Уповноваженого ВР з 

прав людини  та ГПУ для розгляду і притягнення вас до адміністративної відповідальності 

за ст..212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), а також ст..60 

ЗУ «Про запобігання корупції», за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією. 

В останнє в досудовому порядку пропонуємо вам   добровільно внести зміни до 

Розпорядження голови Запорізької облради № 91-р від 20.04.2015 року, вилучивши з його 

тексту п.3. 

 

Голова Правління                                     Заболотна Н.О. 

 


