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Обласна державна адміністрація

Запит
на отримання публічної інформації

Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, 
зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформації забезпечується обов'язком 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування як розпорядників інформації, 
оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої діяльності, згідно зі 
статтями 3, 4. 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Згідно зі статтею 5 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом 
надання інформації за запитами на інформацію, при цьому, згідно зі статтею 19 цього самого 
Закону, запигувач має право звернутися до розпорядника інформації, із запитом на інформацію, 
незалежно від того, стосується ця інформація його особисто, чи ні, без пояснення причини подання 
запиту. Зважаючи вищенаведене, відповідно до статей 5, 6, 13 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», статей 5, 6, Закону України «Про інформацію», прошу надати наступну 
інформацію, а саме:

- скільки в області: зареєстровано УБД, інвалідів війни і сімей загиблих, загинули (пропали 
безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 
під час виконання завдань антитерористичної операції, в складі добровольчих формувань. 
Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії 
України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями 
та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 
операції у період її  проведення;

Звертаю Вашу увагу, що у випадку ненадання відповіді на запит або надання неповної 
інформації, я буду вимушений звертатись за захистом свого права на інформацію до суду, або 
вимагати притягнення Вас до адміністративної відповідальності за статтею 212-3 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення.

Відповідь прошу надати на електронну адресу avtomotovin21@ gmail.com

З повагою,
Голова ГО "А В Т О М А Й Д А Н  "В ІН Н И Ч Ч И Н А ” 
11.05.2021 року
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Ш ановний пане Гайда!

За результатами розгляду Вашого запиту на отримання публічної 
інформації від 11.05.2021 щодо кількості громадян окремих категорій обласна 
державна адміністрація інформує, що в області:

- 7 526 учасників бойових дій;
- 479 осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- 228 сімей загиблих, загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання 
завдань антитерористичної операції, в складі добровольчих формувань, 
Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної 
гвардії України та іншими утвореними відповідно до законів України 
військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, які 
перебувають в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають 
право на пільги.

З повагою

Керівник апарату  
облдержадміністрації

Ковельський 552292
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