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Вих. №       317   вiд   04 січня     2017р.      

 На №    ______ від _______  2017р.             

Начальнику східного офісу  Державної аудиторської служби  

України у Запорізькій області   Ващенко Г.В. 

23.11.2016 року ЗОГО «Народний Захист» ВДРУГЕ  звернулась до вас з запитом на 

публічну інформацію про надання копії акту ревізії фінансово-господарської діяльності КУ 

Запорізька обласна інфекційна клінічна лікарня ЗОР, проведеної за нашим клопотанням від 

14.08.2015,  в 1 кварталі 2016 року. 

На що 30.11.2016 року  було отримано від вас відмову вих.№ 04-08-25-16-16/455 від 

25.11.2016 року, із посиланням на те, що за  результатами  цієї перевірки  СВ 

Вознесенівського  відділу поліції НП України були внесені відомості  до ЄРДР  № 

12016080060002497 за ч.1 ст.367 КК України. 

У відповідь на наш запит до НП України в Запорізькій області (який ми вам надали)  вих.№ 

14789/02/6-2016 від 02.12.2016 року  пан Гребенніков  О.П. нам повідомив що 

вищеозначена справа закрита ще 11.09.2016 року на підставі ч.1 ст. 284 КПК України. Про 

що ви  станом на 23.11.2016 року не знали. 

2.12.2016 року  ЗОГО «Народний Захист» ВДРУГЕ  звернулась до вас з запитом на 

публічну інформацію про надання копії акту ревізії фінансово-господарської діяльності КУ 

Запорізька обласна інфекційна клінічна лікарня ЗОР, проведеної за нашим клопотанням від 

14.08.2015,  в 1 кварталі 2016 року. При цьому ми надали вам відповідь пана Гребеннікова 

О.П. про закриття провадження по справі, чого не повинні були робити. 

У відповідь на запит інформація розпорядником повинна бути надана. (ч.6 ст.16 ЗУ 

Про доступ до публічної інформації: розпорядники інформації зобов’язані: надавати та 

оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби 

перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації), чого вами зроблено не 

було, і є порушенням ЗУ Про доступ до публічної інформації. 

У своєму зверненні  від 14.08.2015 року щодо необхідності проведення перевірки 

фінансово-господарської діяльності КУ  Запорізька обласна інфекційна клінічна лікарня 

ЗОР, окрім проведення перевіри ми просили надати нам  результати перевірки. Чого не 

було зроблено, і є порушенням ЗУ «Про звернення громадян». 

Не дочекавшись матеріалів перевірки у відповідь на наше звернення про проведення 

перевірки, ми надіслали на вашу адресу запит на інформацію, в якому  знов  (тепер вже на 

підставі ЗУ Про доступ до публічної інформації)  просили надати нам в електронному 

вигляді копію акту перевірки  КУ  Запорізька обласна інфекційна клінічна лікарня ЗОР. 
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У відповідь на  наш запит, 10.12.2016 року ми від вас  отримали неправомірну відмову вих. 

№ 04-08-25-16-16/656 від 09.12.2016  у наданні запитуваної  інформації. 

Так згідно ст.3 Закону , право на доступ до публічної інформації гарантується 

максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації. 

А також забезпеченням надання відповіді на запит у формі, обраній запитувачем. 

В нашому випадку ми просили надати відповідь в електронному вигляді і відсутність 

електронної версії запитуваних  документів не є підставою для відмови в наданні 

інформації саме в тому вигляді, в я кому просить надати запитувач. 

А у  запиті  ми зазначали що просимо відповідь надати в ЕЛЕКТРОННОМУ вигляді на 

електронну адресу.  

Наявність же запитуваної  інформації  ( акту  ревізії фінансово-господарської діяльності КУ 

Запорізька обласна інфекційна клінічна лікарня ЗОР від 16.02.2016 №04-21/1 з додатками) у 

розпорядника вами підтверджено. 

Створення штучних перепон на протязі місяця є не тільки порушенням ЗУ Про доступ до 

публічної інформації, а і може свідчити про  корупційну складову (ст.45, 60 ЗУ Про 

запобігання  корупції.) 

Згідно ч.2 ст.7 ЗУ Про інформацію, ніхто не може обмежувати права особи у виборі 

форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.  

Формою одержання інформації мною було визначено : в електронному вигляді. І згідно 

діючого законодавства ніхто не може обмежити моє право на одержання інформації, яка є у 

розпорядника публічної інформації  у визначеній мною формі. 

За таких умов виставлення рахунку за надання інформації яка запитується в електронній 

формі є неправомірною відмовою. 

З цього приводу є  «Подання Уповноваженого з прав людини за скаргою Кондрушенка 

І.М., адресоване      виконавчому комітету Броварської міської ради Київської області (щодо 

безоплатного  надання сканованих копій документів). 

Броварському міському голові 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

До мене 14 січня 2015 року звернулась Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання 

«Незламність» в особі голови Кондрушенка І.М. (далі – скаржник) зі скаргою щодо 

порушення виконавчим комітетом Броварської міської ради Київської області (далі – 

міська рада) права на доступ до публічної інформації. 

Як вбачається зі скарги та доданих до неї матеріалів, 23 грудня 2014 р. скаржник 

звернувся до міської ради із запитом про доступ до публічної інформації щодо надання 
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копій чинного Положення про порядок передачі в оренду комунального майна 

територіальної громади м. Бровари та Методики розрахунку і порядку використання 

плати за оренду комунального майна територіальної громади м. Бровари. Інформацію 

просив надати в електронному вигляді на електронну адресу. 

Листами від 29 грудня 2014 р. № 04-01/482, № 04-01/480 за Вашим підписом заявника 

повідомлено, що задоволення запиту передбачає виготовлення копії документів обсягом 

більш як10 сторінок, і він має відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк 

відповідно до рішення виконавчого комітету від 24 червня 2014 р. № 334 «Про 

затвердження розміру фактичних витрат на копіювання та друк документів, що 

надаються за запитами на інформацію, та порядок відшкодування цих витрат». 

З огляду на вказане звертаю увагу на наступне.Відповідно до частини другої статті 7 

Закону України «Про інформацію» ніхто не може обмежувати права особи у виборі 

форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом. 

Рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області від 24 червня 

2014р. № 334 «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання та друк 

документів, що надаються за запитами на інформацію та порядок відшкодування цих 

витрат» передбачено, що витрати містять такі складові: час, що використовується на 

копіювання однієї сторінки, заробітна плата, нарахування на заробітну плату, витратні 

матеріали (папір, тонер (картридж), електроенергія, знос засобу копіювання (друку). 

Водночас, ні законом, ні вищезазначеним рішенням не передбачено відшкодування за 

надання інформації в електронному вигляді та за сканування документів. 

Відтак, відшкодування витрат на сканування документів для їх надання у формі, що 

вимагав заявник, не передбачено чинним законодавством України. 

Відповідно, відмова у наданні скаржнику копій запитуваних документів, у зв’язку з тим, 

що задоволення запиту передбачає виготовлення копії документів обсягом більш як 10 

сторінок, і запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та 

друк, є необґрунтованою. 

Враховуючи вищевикладене, з метою здійснення парламентського контролю за 

додержанням права на доступ до публічної інформації, керуючись статтею 101 

Конституції України, статтями 13-15, 22 Закону України «Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини» та статтею 17 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», прошу надати Громадській організації «Всеукраїнське об’єднання 

«Незламність» в особі голови Кондрушенка І.М. запитувану інформацію з урахуванням 

наданого роз’яснення та вимог Закону. 

Про вжиті заходи прошу повідомити невідкладно. 

З повагою Валерія Лутковська» 

Крім того, навіть у випадку надання запитуваної інформації у паперовому вигляді варто в 

цьому випадку застосовувати вимоги  ч.4 ст.21 Закону: плата за копіювання та друк не 

стягується при наданні інформації що має суспільний інтерес, оскільки запитувана 

інформація необхідна громадській організації для здійснення громадського контролю в 

резонансній справі виявлення порушень в роботі лікарні, виявлені громадськістю. А тому є 
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суспільно важливою. Саме тому ЗОГО «Народний Захист» і звернулась до вас влітку 2015 

року  із ініціативою проведення перевірки діяльності лікарні. 

Ст.29 ЗУ Про інформацію містить не вичерпний перелік ознак суспільно важливої 

інформації. Серед якої є і: 

-  « інформація що свідчить про можливість порушення прав людини, введення 

громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки 

діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, тощо ».  

Кожна людина має право на медичну допомогу  належної якості. Перевірки  громадськості 

вищеозначеної лікарні, проведені спільно з депутатами обласної ради і фахівцями ОДА 

свідчать про можливі порушення цього прав, як і про можливі корупційні правопорушення 

при  використанні бюджетних коштів і управління комунальною власністю. 

ЗУ Про засади  державної антикорупційної політики в Україні на 2014-2017 роки наполягає 

на тому, що «…ефективний доступ до інформації, якою володіють органи публічної влади, 

інші суб’єкти, є важливою передумовою для запобігання корупції, виявлення та 

припинення корупційних діянь.  

Особливе значення має інформація, яка становить суспільний інтерес, а саме – 

відомості про використання бюджетних коштів, розпорядження державним або 

комунальним майном, особисті доходи, майно, видатки та зобов’язання фінансового 

характеру публічних службовців.  

Доступ до інформації є необхідним інструментом для проведення журналістських 

розслідувань, стимулювання громадянської активності в антикорупційній сфері (підрозділ 

«доступ до інформації» Розділу 3. «Запобігання корупції»)» 

- «забезпечує реалізацію конституційних прав, основоположних свобод і обов’язків, 

серед яких і Стаття 38 Конституції України: Громадяни мають право брати участь 

в управлінні державними справами… 

 Саме такою  суспільно важливою є інформація, що міститься у запитуваній інформації, яка 

буде використана для громадського контролю з метою запобігання корупції. 

Таким чином, у ваших діях містяться ознаки адміністративних правопорушень за 

порушення  норм трьох законів України. 

Прошу втретє: 

1. В строки, визначені у ЗУ Про доступ до публічної інформації, надати  запитувану  

інформацію в електронному вигляді. 

 З повагою 

Голова Правління                        Заболотна Н.О. 

Вик.  Колеснік І.А. 


