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На Ваш запитна публічну інформацію від 20.02.2022 повідомляємо наступне.
Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи місцевого

самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини | статті І Закону України «Про доступ до публічної інформації»
публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобамита на будь-
яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами
владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка
знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації, визначених цим Законом.

Тобто,за змістом наведеної статті можна виділититакі ознаки публічної інформації:
1)готовий продукт інформації, який отриманий або створений лише у процесі

виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним
законодавством;

2) заздалегідь відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких
носіях інформація;

3) така інформація знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших
розпорядників публічної інформації.

Як зазначено у довідці про вивчення та узагальнення практики застосування
адміністративними судами положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
відповідно до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 30.09.2013
Хе 11, визначальним для публічної інформації є те, щоб вона була заздалегідь готовим,
зафіксованимпродуктом, отриманим або створеним литіс суб'єктами владних повноважень
у процесі виконаннясвоїх обов'язків.

Отже, визначальним для публічної інформації є те, щоб вона була отриманою або
створеною суб'єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов'язків і не вимагає
у відповідь на запит створювати певну інформацію, надавати роз'яснення або аналітичні
довідки.

Оскільки у виконавчому комітеті Кременчуцькоїміської ради Кременчуцького району
Полтавської області відсутня інформація щодо комплексної схеми організації дорожнього
руху м. Кременчука, тому надатиїї немає можливості.

Також повідомляємо, що статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» передбачено право запитувача на оскарження рішень, дій чи бездіяльності
розпорядників інформації до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства
України.
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