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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ 
про надання публічної інформації

Я, Удод О.В. звертаюсь до Вас згідно із ч.2 ст. 5 Законом України «Про доступ до публічної 
інформації» (далі -  Закон 2939) про необхідність в отриманні публічної інформації, а саме:

Прошу Вас надати на мою адресу завірені належним чином копію кошторису на 2013 рік 
зі змінами та додатками;

Запитана мною інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, якою, 
згідно ст. 21 Закону України «Про інформацію» є конфіденційна, таємна та службова інформація. 
Запитані дані не відносяться до жодного виду інформації з обмеженим доступом.

Також до інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені, зокрема, інші відомості, 
доступ до яких не може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України, 
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно із ч. 5 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року 
№ 2939-VI (далі -  Закон 2939), 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 зазначеного, мій запит обгрунтований тим, що відповідно до ч. 1. ст. 1 Закону 2939, 
публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 
інформація, яка знаходиться у володінні інших розпорядників публічної інформації, визначених цим 
Законом.

Згідно із ст. 13 Закону 2939, розпорядником інформації для цілей цього Закону визнаються, 
зокрема, юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, - стосовно інформації 
щодо використання бюджетних коштів.

Розпорядники інформації зобов'язані надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також 
у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.

Тобто, Ваш заклад є розпорядником публічної інформації, який має надати відповідь на мій 
запит про інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня його отримання.

Також зазначимо, що публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом, 
право на доступ до публічної інформації гарантується обов'язком розпорядників інформації надавати 
інформацію. Моє право отримання запитаної інформації, передбачене вищезазначеними нормами 
чинного законодавства.

У разі, якщо у надані відповіді на мій інформаційний запит Вам потрібно буде виготувати 
копії документів або друк обсягом більш як 10 (десять) сторінок, згідно із вимогами ч. 2 ст. 21 Закону 
2939, я готова відшкодувати фактичні витрати на копіювання або друк документів, у з в ’язку із чим 
прошу Вас надати на мою адресу рахунок на оплату коштів за фактичні витрати на копіювання або 
друк документів, що надаються до відповіді на публічну інформацію .

Просимо з увагою поставитись до цього запиту та надати запитану публічну інформацію у 
встановлений законом строк.
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