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ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
Шановний Антоне Вікторовичу!

05.02.2018 під час зустрічі з мешканцями міста Ви розповіли про основні 
складові нового тарифу на водопостачання на водовідведення, який пропонується 
запровадити у м. Покров. У своїй доповіді, Ви, зокрема, зауважили, що мінімальна заробітна 
платня з моменту запровадження діючого тарифу на водопостачання та водовідведення 
зросла приблизно в 3 рази. Водночас Ви не надали інформацію про те, як у зазначений 
період змінювалася чисельність працівників МКП «Покровводоканал» та розмір фонду 
заробітної плати. А це, очевидно, має більше значення для розрахунку тарифу, ніж 
абстрактний розмір мінімальної заробітної плати.

Нагадуємо, що Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі Закон) 
визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Відповідно до ст. 1 Закону публічна інформація -  це відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була 
отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 
обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів 
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. 
Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до ст.13 Закону розпорядниками інформації для цілей цього Закону 
визнаються, зокрема, суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на 
ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, 
- стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них. Оскільки, 
за Вашими власними словами, заробітна платня працівників є найбільшою 
складовою тарифу на водопостачання та водовідведення, вважаємо, що інформація 
про розмір заробітної плати є публічною та суспільно важливою.

Окрім того, відповідно ДО 4 .5  ст.6 Закону 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. Доступ до цієї 
інформації може бути обмежено у випадку, коли оприлюднення або надання такої 
інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню 
чи запобіганню злочину.

Відповідно до ст. З, 5, 7, 8, 13, 14, 19, 22, 23, 28, 32, 34, 40, 69, 140, 142, 143 
Конституції України, ст. 2, 5, 10, 20 Закону України «Про інформацію», ст. З, 4, 5, 10, 14, 20, 
21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожен має право на вільне 
одержання, використання, поширення, зберігання та захист інформації, необхідної для 
реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. На підставі наведеного,
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ПРОШУ надати наступну суспільно важливу інформацію:
1. Штатні розписи міського комунального підприємства «Покровське виробниче 

управління водопровідно-каналізаційного господарства» із переліком посад, 
станом на 01.01.2016 та станом на 08.02.2018 року;

2. Відомість з виплати заробітної плати працівникам МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» з 
вказанням розмірів посадових окладів, премій, матеріальних допомог та інших 
виплат станом на січень 2016 року та лютий 2018 року;

3. Чи вносилися до штатного розпису МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ» зміни у період з
01.01.2016 по 08.02.2018 року? Скільки працівників було прийнято на роботу та 
звільнено з МКП «ПОКРОВВОДОКАНАЛ»? Як змінилася кількість працівників 
(збільшилась, зменшилась, залишилась без змін) за даний період?

4. Який розмір фонду заробітної плати був на підприємстві станом на 01.01.2016 та
08.02.2018 року? Який відсоток складає заробітна плата у діючому тарифі на 
водопостачання та водовідведення?

Копії наданих документів повинні бути завірені печаткою та підписом уповноваженої 
на такі дії особи (прізвище, ініціали, посада). Якщо ця інформація відноситься до інформації 
з обмеженим доступом, то надати наказ на її обмеження. Якщо ця інформація містить 
персональні дані, надайте документи без персональних даних. Якщо деякі з 
вищезазначених документів відсутні -  чітко напишіть, що вони відсутні.

Письмову відповідь разом із усіма вказаними документами, прошу надіслати 
за наступною поштовою адресою: 53304, Україна, Дніпропетровська область, місто 
Покров, а/с 703. У разі великого обсягу паперових носіїв інформація може бути 
направлена електронною поштою: novem istotv@ gm ail.com

У разі відхилення нашого запиту, або залишення без обґрунтованої відповіді, або 
неповноти надання відповіді на прохання у запиті по кожному пункту, будемо змушені 
звернутися у відповідні державні компетентні органи для відновлення своїх порушених прав 
з віднесенням всіх витрат за Ваш рахунок.

Відповідно до частини 1 статті 20 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит про інформацію не 
пізніше п’яти (5) робочих днів з дня отримс

Відповідно до частини 4 статті фаїни «Про доступ до публічної
інформації» при наданні особі інфу 
суспільний інтерес, плата за копію

інформації, що становить
ється.

З повагою, 
головний редактор 
Новицький В.С.
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