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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

 

Про необхідність невідкладного усунення 

порушення службовими особами ПАТ 

«Миколаївобленерго» вимог Закону України 

«Про відкритість використання публічних 

коштів» 

 

Керуючись статтями 16, 19 Закону України «Про статус народного 

депутата України» направляю Вам дане депутатське звернення з метою 

невідкладного усунення порушення службовими особами ПАТ 

«Миколаївобленерго» вимог Закону України «Про відкритість використання 

публічних коштів». 

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про відкритість використання 

публічних коштів» Інформація, що оприлюднюється згідно з цим Законом, 

готується розпорядниками та одержувачами коштів Державного бюджету 

України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, органами 

Пенсійного фонду, підприємствами, а також фондами загальнообов’язкового 

державного соціального страхування та подається ними для оприлюднення на 

єдиному веб-порталі використання публічних коштів. 

Відповідальність за недостовірність і неповноту інформації, оприлюдненої 

згідно з цим Законом, несуть керівники розпорядників та одержувачів коштів 

державного і місцевих бюджетів, підприємств, органів Пенсійного фонду, а 

також фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Відомості, що оприлюднюються згідно з цим Законом, повинні бути 

повними, правдивими, точними та реально відображати фактичні дані станом на 

відповідну дату або за відповідний період часу. 

Зокрема, інформація щодо використання коштів підприємств, отриманих 
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ними від їхньої господарської діяльності, оприлюднюється щорічно, не пізніше 

31 січня року, наступного за звітним роком. 

Однак, Офіційний портал публічних фінансів України spending.gov.ua не 

містить відповідної інформації щодо використання ПАТ 

«Миколаївобленерго», отриманих ним від його господарської діяльності. 

Інформую, що статтею 4 даного Закону передбачена відповідальність 

керівників підприємств, зокрема за такі порушення: 

1) неоприлюднення інформації відповідно до цього Закону; 

2) оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації; 

3) несвоєчасне оприлюднення інформації. 

 

У зв’язку з цим, пропоную Вам негайно: 

1. припинити протиправну бездіяльність, пов’язану з невиконанням вимог 

Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»; 

2. виконати вимоги Закону України «Про відкритість використання 

публічних коштів», які стосуються оприлюднення інформації щодо 

використання ПАТ «Миколаївобленерго» коштів, отриманих ним від 

його господарської діяльності; 

3. вжити організаційно-розпорядчих заходів, спрямованих на 

недопущення випадків порушення вимог Закону України «Про 

відкритість використання публічних коштів» у подальшому. 

Відповідь на дане звернення прошу направити за адресою: 

вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008 в установлений законом строк. 

Крім того, відповідно до статті 36 Закону України «Про статус народного 

депутата України» За невиконання законних вимог народного депутата або 

створення перешкод у його роботі, а так само у разі відмови або ухилення 

посадових осіб органів державної влади, а також посадових осіб підприємств, 

установ, організацій незалежно від форм власності і підпорядкування від 

своєчасного надання на вимогу народного депутата необхідної інформації та 

документації або подання завідомо недостовірної інформації зазначені посадові 

особи несуть адміністративну, кримінальну відповідальність, встановлену 

законом. 

 

 

З повагою 

Народний депутат України  С. А. Лещенко 
 


