
Вхід. №2015 від 03.10.2017

-----ОгідіпаІ Мезза^е-----
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То: Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформаці <уісІкгу1:із1:@ари.§оу.иа> 
БиЬіесІ: Інформаційний запит - 4с173апит+повтор_скарга_доглядКСУ

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів 
СТ.7 Розділу III «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 
11.11.2014 № 1886/5.
N8! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим 
електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних 
даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як 
підписувана листа -  а саме власноручних підписів у вигляді мого власного прізвища та ініціалів 
друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису 
передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, 
прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили 
правила української пунктуації.
Р.5. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, 
яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма 
та спосіб мого електронного підпису під цією скаргою вільно обрані мною серед запроваджених в 
реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в 
межах доступних опцій комп'ютерної техніки.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є зверненням за захистом моїх порушених прав людини шляхом квазі-судової процедури в 
порядку закону України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об'єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», 
«Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», 
а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку 
закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) 
СКАРГУ, в порядку квазі-судової процедури, передбаченої законом України «Про звернення 
громадян»; г) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних».
При об'єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, 
яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. 
Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об'єднання в одному 
документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подаю їх в одному 
листі.
II. Факти
1. 25.02.17 о 13-04 я звернулась до Президента України п. Петра Порошенка з електронним 
письмовим листом «Скарга №4-17 про винищення (истребление) владою українського народу» і 
просила, серед іншого, негайно звернутись до Конституційного Суду України, відповідно до ст.150.2 
Конституції України, з конституційним поданням про невідповідність ст.ст.З, 24, 27, 28,43, 46,48 
Конституції України (неконституційність) закону України «Про державну соціальну допомогу 
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розмірів державної соціальної допомоги під 
назвою «надбавка на догляд за дитиною-інвалідом» та, в порядку законодавчої ініціативи, негайно 
подати до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до закону України «Про державну
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