
днпIровсьItА мIсъItА I,АдА
ДВПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОIО ТА IIЛФРАСТРУКТУРИ

КОМУIIАЛЪНЕ ПIДПРИ€МСТВО
(ДНItIРОВОДОttАНАЛ))

Бr,l..tei.,ret 
--

И Prlr N"_/Цa_4 ttод €дрпо},0Jз4lJ05 на Nl вiл

Гриневич MapiT
fo i+reque st- 3 0 5 2 8 - а0 с сЬ аЬ с @ do stup. р:щкLа. соm. ц а

Про розгляд iнформацiйного запиту

Комунальним пiдприсмством <Щнiпроводоканал> ЩнiпровськоТ MicbKoT

ради (налалi КП <Щнiпроводоканал>) уважно розгляI]уто Ваш,t

iнформацiйний запит вiд 24,0|.201 8 щодо надання електронних копiй
документiв, якi засвiдчують вiдповiднiсть освiтнього рiвня Атемасова
Олександра Володимировича до займаноТ посади. За результатом розгляду
повiдомлясмо наступне.

У свосму запитi Ви посилаетесь на cTaTTi l, 13, |9,20 Закоrtу Украi'r-rи
<Про доступ до публiчноТ iнформачiТ> вiд 1З.01.2011 JФ 2939-17 (нала;ri -
Закон).

У свою чергу, КП <Щнiпроводоканал)) наголошус на наступному.
Вiдповiдно до ч.2 ст. 1 Закону публiчна iнформацiя с вiдкритоlо, KpiM

випадкiв, встановлених законом. Частина 5 ст. б цього норматиtsно-правового
акту передбачас, що не може бути обмежено доступ до iнформаuiТ про

розпорядження бюджетними коштами, володiння, користування чи

розпорядження державним, комунальним майном, у тому числi до коlriй
вiдповiдних документiв, умови отримання цих коштiв чи майна, прiзвища,
iMeHa, по батьковi фiзичних осiб та найменування, юридичних осiб, яrсi

отримали цi кошти або майно.
Згiдно з п.2 ч. 1 ст. 13 Закону, до розпорядникiв iнформачiТ наlежать,

зокрема, юридичнi особи. що фiнансуються з державного, фсцевих
бюдх<етiв, бюджету АвтономноТ Республiки Крим, якi гtовиннi rrадавз]ц
iнформацiюстосовно iнформацiТщодо використання бtодяtетних KoшlтiB,
Одними з таких розпорядникiв с комунальнi пiдгrриемства.

Надалi зазначасмо, що вiдповiдно до п. 11 ч. 1 ст. 2 Бюджетного
кодексу Украiни, бюджетнi кошти (кошти бюджету) - це належнi вiдпоlзiдrrо
до законодавства надходження бюдх<ет]у та витрати бюджет)r. Пп. l3 'га l4
цього кодекау закрiплюють, що становлять собоrо видатки та витрати
бюджету, а пп. 2З та 37 - доходи та надход}кення бюджету.

Так, витрати бюджету - це видатки бюджету, надання кредитiв з

бюджету, погашення боргу та розмiщення бюджетних коштiв на депозиl,ах,
придбання цiнних паперiв. Що видаткiв бюдl]ý9т}ч нале}кать кошти, спрямованi
на здiЙснення програм та заходiв, передбачеlIих вiдповiдrлим бюджетом. l{o



ВИДаТКiВ бюджету не нале}кать: погашення боргу; надання кредитiв з
бюдхtету; розмiщення бюдхсетних коштiв на депозитах; придбання tliнгtих
trаперlв; поверненrlя надмiру сплачених до бIо/Iхсету сум податкiв i зборiв
(ОбОв'язкОВих платежiв) ,а iнruих доходiв бrод>ttету, llровеl(еLlня Iх
бюджетного вiдrrrкодування.

Цаддqджqцдд_бjgдz_цg]L- це доходи бюдrкету, II о верI] е нr{ я кlэ ед t l,г i в /{ о
бrодлсету, кошти вiд дерrкавних (п,liсцевих) запозичеr{ь, копIти вiд привати-
зацiТ дер}кавного маЙна (щодо державI{ого бюджету)iповерненFIя бюджетttих
коштiв з депозитiв, надходження внаслiдок продажу/пред'яв;lення цiнttих
паперiв. Доходи бюджету - це податковi, неподатковi та iншi надход)Itеt{ня
На безповоротнiй ocHoBi, справляння яких передбачено законодавстRом
УкраТни (включаючи трансферти, плату за надання адlчriнiстративних посJlуг,
власнi надходження бюдя<етних установ).

Виходячи з вищезазначених норм, KoMyHaJIbHi пiдприсN4стI]а повиlltli
НаДаВаТИ УСЮ iнформацirо про використання FIими ltоштiв, отриманl.{х з
бrОдrкетУ, В тому .lислi дотацiй. Наприклад, rцi суб'скти fосtIOдарIоваtItlя
зобовОязаlli надавати вiдповiдi на IIитаtlня про: суму коштilз, яку
КОМУНаЛЬнОМУ пiдприсмству було перерахоI]ано вiдгtовiдноrо ра/{ою з
мiсцевого бюджету (зокрема, н& його утриманн я та роботу); цi.ltьове
ПРИЗНаЧеННя видiлених з бюджету на користь пiдприсмства коштiв; вiдомос,гi
Про реЗультати проведення закупiвель, якi здiйснювалися за рахунок
бюджетних коштiв, видiлених пiдприемству тоrцо.

У cBoto Чергу, Itомунальне пiдllрlл€мство rle зобовОязаItо tlадаваl,и
ВiДпОвiдь, наприклад, на питаlIня про: свою рiчну фiнагrсову звiтtliс,1,1,
(ЗОКРема, наДавати iT копiю); валовий дохiд вiд роботи пiдприсlvtс,гt]а (iliшlа
СПраВа, коли запитуеться iнформацiя про суми коштiв, якi пiдприсплс,гво
перераховус iншим суб'сктам господарювання; суми кредит.ilз, якi
комунальне пiдприсмство залуLIас, зокрема iнформацirо щодо банку та
вiдсоткiВ (вказане пiдприсмствО зобов'язанО надаватИ iнфорплашirо JIиII]е,
ЯКЩО КОШТИ ЗаЛУчеrri з бюдх<ету, а не з iншtих дя<ерел); затверджений гтере"ltiк
ПОСЛУГ, якi надае пiдгrриемство, зокрема, iз зазначенням розмiру Тх вар,гос,гi
для споживачiв; вiдомостi про чисельнiсть свотх працiвникiв тощо.

Таким чиЕIом, Ваше звернення регулIост,ься норN{ами iнrпих
норматиВно-правОвих aKTiB, а саме: uПрО захисТ персонаЛьtIих даtt1.1х> lзi;1
01.06.2010 J\IЪ 2297-|7 та uПро звернення громадян> вiд 02.10.1996 Jф з9з196-
вр.

статтею 32 Конституuiт Укратни визначено, що не допускас,гься
збирання, зберiгання, використан}{я т,а поl I Iирення кон фiденцiйноТ i нсРорма l tii'
про особу без ii згоди, KpiM випадкiв, визначених законом, i лише в illr.epecax
нацiональнот безпеки, економiчного добробуту та прав лIодини.

CTaTTeto 14 Закону <Про захист персональних даних) вiд 01.06.20l0
Ns 2297-17 передбачено, що поширення персональних даних передба5аUщ

одо п iзичну особу ,за згодоlо cv6'cKr-a
шерсональних даних. Поширення персональних даних без згодtи счб'с:кr.а
персональних даних або уповноваже}{от tlим особи дозволясться у t]иIlалках,



ВиЗнаЧених Законом, i лише (якщо це необхiдно) в iHTepecax нацiоttальноТ
безпеtси, економiчного добробуту та гIрав людlиFIи. Вl.tконанняt l]иN/IоI,

встановленого режиму захисту персонаJILних даних забезгlечуе с,гороIIа, Il(o
tIоширюе rдi данi.

Вiдповiдrrо до вимог cTaTTi 1б даного Закону суб'сtст вiдносиtt,
пов'язаних з персональними даними, подае запит щодо достуIlу /,(о

персональних даних володiльцIо персональFIих даних. У запитi зазначас,Iься:
прiзвище. iм'я та по батьковi. мiсце проlttивання tмiсце перебуваr-llд). i

РеtСВiЗИТИ Док)rмента. що посвiдчус фiзичн), особу. яка rrодас запит (/d"тtя

фiзичноТ особи - заявника); найменування, мiсцезнахол}кеFILIя tоридlичгtоi'
особи, яI(а подас запит, посада, прiзвище, iN,{'я та по батьковi особи, яка
засвiд.lуе запит; пiдтверлжеп}lя ,гого!, uIo змiст запиl,у вi/цгlовi:lас
повнова}кенням юридичноТ особи (для юридичноТ особи - заявltика);
прiзвище, iм'я та по батьковi, а також irrшi вiдlомостi, що дають змогу
iдентифiкувати фiзичну особу, стосовно якоi робитьOя запит; вiдомостi гrро
базу персональних даних, стосовно яttоТ подастьсrI запит, чи вiдомостi tipo
володiльця чи розпорядника персонаJrьних даних; гtерелiк llepaoнaJlbHl]x
даних, що запитуIоться; мета таlабо правовi пiдстави для запиту.

TaKoxt, у зв'язку з численними зверненнями громадяIl х{о/(о
практичного застосування деяких положень Закону УкраТни uПро захLIс"г
rIерсональних даних)) MiHicTepcTBo юстиt{iТ rrадало роз'яснення настугIIIоI,о
змiсту.

Визначення поняття персональнi дцанi наводиться в абзацi BocbMoN.ly
cTaTTi 2 Закону Украiни <Про захист персональних даних)), вiдtповiдrlо llo
якого персональними даними с вiдомостi чи сукупrriсть вiдомостей LIpo

фiзичну особу, яка iдентифiкован а або може бути конкретно iдентифiкована.
Але законодавством УкраТгrи не встановлено i rrе може бу,ги

встановлено чi,гкого перелiку вiдомостеЙ про фiзичну особу, якi с
персональними даними, задля можливостi застосування положень Закошу /to

рiзноманiтних ситуацiй, в тому числi при обробчi персональних даних i]

iнформацiйних (автоматизованих) базах та картотеках персонаJIьних даних,
Що Мо}куть виникнути у маЙбутньому, у зв'язку зi зпдiноrо в технологiчнili,
соцiальнiй, економiчнiй та iнших сферах суспiльного }киття.

Наприклад, вiдповiдно до cTaTTi 24 Itодексу закоr,riв Ilpo праL(}о УкраТl;и
ГРОМаДЯНИН ПрИ УкЛаденнi трулового договору зобов'язаниЙ подати пасгIор1,
або irrший документ, що посвiдчус особу, трудову книжку, а у виIIадках,
ПеРедбачених законодавством, - тако}к /IoKyMeHT про ocBiTy (спецiальллiсть,
квалiфiкацiю), про стан здоров'я та iншi документи.

У Зв'язкУ З цим персоналънi данi працiвника, якi мiстяться в паспор,гi
або докУментi, що посвiдчуе особу, в трудоВiй книхtЦi, документi про осrзi-гу
(спецiалънiсть, квалiфiкацirо), докуменТi про cTaI{ здоров'я та iHtttltx
документах, якi BiH подав при укладеннi трудового договору, обробJIяIо,гься
володiльЦем базИ персо[IаЛьниХ даниХ на пiдс,гавi ст,а,гтi 24 ltодексу закогliв
про працю Укратни виключно для здiйснення пов}lоважень володiльця бази



персональних даних у сферi правовiдносин, яtсi виникли в нього з
працiвником.на пiдставi трудOвого договору (контракту).

таким чиноN{, iнформацiя про найманих гrрацiвникiв е базою
персоналъних даних, оскiльки, особовi справи, трудовi книlкки, копiТ
шаспортiв, документiв про ocBiT5l зберiгаються та оброб;rяються
роботодавцеNI.

Як наслiдок, враховуюче вищезазначене, КП <[чiпроводоканал)) не мас
законних гtiдстав надати Вам запитувану iнформацiю.

В. о. директора пiдприсмства,.,,
i.
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