
Івано-Франківській обласній державній
адміністрації 

public@if.gov.ua 
Шуліка Тетяна Дмитрівна

tanasulika@gmai 1. com

Запит на публічну інформацію

Відповідно до Закону “Про доступ до публічної інформації”, що набув чинності 9 
травня 2011 року, прошу Вас надати на електронну адресу наступну публічну 
інформацію:

1. В рамках яких бюджетних програм буде відбуватись боротьба з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 
та її наслідками в Івано-Франківській області у 2021 році;

2. Скільки коштів було виділено на боротьбу з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками в Івано- 
Франківській області у 2021 році в розрізі на бюджетні програми та 
розпорядників;

Водночас вважаю за необхідне навести наступні норми зазначеного Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону про доступ 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.

Окрім зазначеного, ст.22 Закону про доступ передбачено, що розпорядник 
інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або 
характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний 
направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це 
запитувача.

Відповідно до частини 5 статті 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. При 
дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не 
поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може 
завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи 
запобіганню злочину.

Відповідно до ч,2 ст. 212-3 Кодексу про адміністративні правопорушення 
порушення Закону, а саме: необгрунтоване віднесення інформації до інформації з 
обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання 
інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне 
надання інформації, надання недостовірної інформації, - тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 25 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
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На запит на доступ до публічної інформації від 13.05.2020 р. обласна 
державна адміністрація повідомляє наступне.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2021 
№ 221 «Про виділення коштів у 2021 році для забезпечення централізованою 
подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають 
стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в Івано- 
Франківській області» з державного бюджету для Івано-Франківського 
обласного бюджету виділено 60000,0 тис. гривень. Рішенням обласної ради 
від 23.04.2021 № 141-6/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету на 
2021 рік» головним розпорядником зазначених коштів визначено 
департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.

Крім того, на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками впродовж 
2021 року з місцевих бюджетів області спрямовано 21944,5 тис. гривень 
(додається).

Додаток: на 1 арк.
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