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Крутикову Михаилу

Комунальне пщприемство «ЖИЛСЕРВ1С-1» Дншропетровсько! мюько! ради 
розглянуло Ваш запит на шформацпо в1д 28.03.2017 року щодо надання шформацп про 
фшансову звггнють шдприемства за 2016 рж та повщомляе наступне.

Як вбачаеться 13 запиту, заявник просить надати шформацпо щодо фшансово! 
зв1тност1 КП «ЖИЛСЕРВ1С-1» ДМР за 2016 рш.

Вщповщно до ст. 1 Закону Украши «Про доступ до публ1чно! шформацп», публ1чна 
шформащя -  це вщображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких 
нос1ях шформащя, що була отримана або створена в процеш виконання с у б ’ектами владних 
повноважень сво!х обов’язк1в, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у 
ВОЛОД1НН1 Суб’екНв владних повноважень, 1НШИХ рОЗПОрЯДНИК1В ПубЛ1ЧН01 1нформацп, 
визначених цим Законом.

Зпдно 13 ст. 13 Закону Украши «Про доступ до публ1чно1 1нформацп», 
розпорядниками 1нформацн для цшей цього Закону визнаються: 1) суб'екти владних 
повноважень - органи державно!' влади, шип державш органи, органи мшцевого 
самоврядування, органи влади Автономно! Республики Крим, 1НШ1 суб'екти, що здШснюють 
владн1 управл1нсью функцп вщповщно до законодавства та р1шення яких е обов'язковими 
для виконання; 2) юридичш особи, що фшансуються з державного, мюцевих бюджетов, 
бюджету Автономно! Республши Крим, - стосовно 1нформац1! щодо використання 
бюджетних кошНв; 3) особи, якщо вони виконують делегован1 повноваження суб'ект1в 
владних повноважень зпдно 13 законом чи договором, включаючи надання освтпх. 
оздоровчих, соц1альних або шших державних послуг, - стосовно шформацп, пов'язано! з 
виконанням !'хн1х обов'язшв; 4) суб'екти господарювання, як1 займають домшуюче 
становище на ринку або надшеш спещатьними чи виключними правами, або е природними 
монопол1ями, - стосовно шформацп щодо умов постачання товар1в, послуг та цш на них.

Виходячи з анал1зу наведених норм, КП «ЖИЛСЕРВ1С-1» ДМР не е суб'ектом 
владних повноважень та е розпорядником лише стосовно шформацп щодо використання 
бюджетних кошт1в, в зв’язку з чим у наданш шформацп за запитом вимушеш вщмовити.

В.о. директора КП «ЖИЛСЕРВ1С-1» ДМР Я.А. Майдан


