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Скарга
про порушення права доступу до публічної інформації 

розпорядником якої с Семснівська сільська рада,
Баришівського району, Київської області

Суть порушеного права.
Мною через сайт “Доступ до правди” : Ьіір5://сІ05Щр.ргаус1а.с0т .и а /, на підставі статей 1,
13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, 
які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання 
публічної інформації, було направлено до Семенівської сільської ради, Баришівського 
району, Київської області три запити:

1. 20 грудня 2019 року - оприлюднення місцевого бюджету Семенівської сільської 
ради за 2019 рік в розрізі сум та назв підприємств, ФОП, фізичних осіб видатків та 
надходжень до бюджету. Додаток: на 4 арк. в 1 прим, (електронний варіант з сайту 
“Доступ до правди”);

2. 24 грудня 2019 року - оприлюднення Звітів Голови перед громадою та бюджетів 
Семенівської сільської ради з 2015 по 2019 роки на сайті Семенівської сільської 
ради. Додаток: на 1 арк. в 1 прим, (електронний варіант з сайту “Доступ до 
правди”);

3. 24 грудня 2019 року Оприлюднення інформації із Паспортів бюджету Семенівської 
сільської ради, деталізація статей затрат. Додаток: на 2 арк. в 1 прим, (електронний 
варіант з сайту “Доступ до правди”);.

На дані запити я отримала дві відповіді - 3 січня 2020 року вих. №  13/02-28 (Додаток: на 
1 арк. в 1 прим, та 3 січня вих. 12/02-28 Додаток: на 1 арк. в 1 прим.), із суті викладеного у 
відповідях очевидними є наступні порушення прав:
- Надання недостовірної або неповної інформації;
- Несвоєчасне надання інформації;
- Неоприлюднення інформації;
Крім того, особисто я неодноразово зверталась до Семенівської сільської ради з 
проханням оприлюднити інформацію, якою цікавиться місцева громада. Також 
неодноразово звертались інші жителі села та депутати - їх заяви відмовлялись 
реєструвати, наприклад є відеофіксація одного подібного порушення:
Ьирх: \\\\и .уои и іЬ е .сот иаісІі?\ І)9А х/5Ш пс& І'еаіиге уоиіи.Ье
Звернення депутата Баришівської районної ради Кузьменка 10.В. - заява про доступ до
публічної інформації від 31.01.2020 № 07/02-10 (Додаток на 1 арк. в 1 прим.) та відповідь



(суть відповіді -  відмова в надані,, інформації) Виконавчого комітету Семснівської 
сільської ради № 52 від 06.02.2020 (Додаток на І арк. в 1 прим )
1 оото, порушення у відмові з боку Семснівської сільської ради є системними.

Для поновлення моїх прав, я зверталась до Баришівської РДА (наразі очікую відповідь). 
Щ одо інших порушень, які зафіксовано активом громади - депутати склали позов до 
Київського окружного адміністративного суду про порушення регламенту Семенівської 
сільської ради, порушення громадських слухань від 25.01.2020 (Додаток на 6 арк. в 1 
прим, в електронному варіанті).
Жителі сіл Ссменівка та Леляки глибоко обурені відношенням Семенівської сільської 
ради до висвітлення, оприлюднення, надані відповіді на звернення громадян. Так, актив 
громади неодноразово звертався до Київської ОДА про порушення Закону України “Про 
місцеве самоврядування” (в тому числі Закону України про доступ до публічної 
інформації), написано лист до народного депутата Галушко Миколи Леонідовича, лист 
звернення до Президента України та подано Повідомлення про корупцію до НАЗК.
З огляду на вищевикладене і відповідно до статті 40 Конституції України прошу: надати 
відповідь на дану скаргу у письмовій формі, поштова адреса 07552, вул. Семенівська 31, 
Баришівський р-н., Київська обл.
З метою відновлення порушеного права на інформацію зобов’язати розпорядника:

1. Надати відповіді згідно запитів від 20.12.19 р. та 24.12.19 р., 24.12.19 р в 
електронному вигляді на електронну адресу: іа ііапа.ш гсЬепкоха^упаіксот 
належним чином оформлені (з печаткою та підписом);

2. Оприлюднити відповіді на запити 20.12.19 р. та 24.12.19 р.. 24.12.19 р. на сайгі 
Семенівської сільської ради Іііір: ьстспіхса.гасІа.ог^.иаМозІир-сІо-риЬІісІїпоі- 
іпГогтасіі в повному обсязі.

3. В ж и т и  заходів для притягнення конкретних осіб, винних у порушенні прав у доступі 
до інформації Турченкової Тетяни Олександрівни, до дисциплінарної та 
адміністративної відповідальності.

09.03.2020 Т.О.Турченкова



Інформативно:
Інші зафіксовані порушення органів місцевого самоврядування - Семенівської 

сільської ради, Баришівського району, Київської області:

1. Відсутня інформація на сайті Семенівської сільської ради про виконання бюджетних 
програм за 2016,2017 та 2018 роки;

2. Відсутні рішення сільської ради щодо місцевого бюджету за 2016,2018. 2019 роки, 
(скрин сайту додасться).

3. Відсутні звіти Голови Семенівської сільської ради з 2016 року про діяльність 
сільської ради та депутатів VII скликання Семенівської сільської ради;

4. В цілому порушуються вимоги Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні", регламенту Семенівської сільської ради рішення приймаються за 
зачиненими дверима, громада по факту отримує рішення на які не може вплинути; 
Рішення сесій та порядок денний публікуються на сайті невчасно, інколи взагалі не 
публікуються, або публікуються неналежним чином -  без підписів та печатки, шо в 
свою чергу дає можливість в будь який момент замінити такі документи.

5. На порушення чинного законодавства органами місцевого самоуправління звернули 
увагу місцеві ЗМІ та неодноразово публікували інформацію в себе на сторінках -  
"Баришівський вісник", “Березанський медіа-центр’\  “Гроза -  громадський захист 
Київщини”, “Новий погляд"
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