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Щепартаментом соцiального захисту населення облдержадмiнiстрацiТ
(д-i - ,Щепартамент) розгjIянуто запит вiд 2|.02.2а22 на отриманнjI гrублiчноТ
iнформацii стосовно фактично нарахованоТ заробiтноТ керiвнику структурного
пiдроздiлry облдержадмiнiстрацiТ за сiчень 2022 року.

На пiдставi норм чинного законодавства та в межах повноваженъ
повiдомляемо наступне.

згiдно iз Законом Украiъи ппро досryп до пубпiчноi iнформацii>
вiд 13.01 .2аП Jф 29З9-VI (далi - Закон J\b 2939-VI) публiчна iнформацiя - це
вiдображена та задокументована будь-якими засобами та на будъ-яких носiях
iнформацiя, що була отримана або створена в процесi виконання суб'ектами
владних повноважень cBoik обов'язкiв, передбачених чинним законодавством,
або яка знаходиться у володiннi суб'ектiв владних повноважёнь, iнших
розпорядникiв публiчноТ iнформацii, визначеЕих цим Законом Ns 29З9-У| (ст.1).
Запит на iнформацiю - це rrрохання особи до розпорядника iнформацii надати
публiчну iнформацiю, що знаходитъся у його володiннi (ч.1 ст,19). Запит на
iнформацiю мае мiстити заг€LпьЕий опис iнформацii або вид, н€}зву, реквiзитичи
змiст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це вiдомо.

Згiдно з п.4 ст.2а Закону Ns 2939-VI у разi якщо запит стосуетъся надаЕня
великого обсягу iнформацii або потребус пошуку iнформацii серед значноТ
кiлькостi даних, розпорядник iнформацii може продовжити строк розглrIду
ЗаПиТУ До 20 робочих днiв з обrрунтуваЕнrlм такого продовження. Про
ПроДовженнrI строку розrторядник iнформацii повiдомляе запитувача в
ПиСьмовiЙ формi не пiзнiше п'яти робочих днiв з днrI отриманнrI запиту.
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Враховуючи вищез€rзначене, ýепартаментом подовжено стрOк розгjIяду
Вашого запиry до 20 робочих днiв.

вiдповiдно до cTaTTi 2з Закону Украiни <про досryп до гryблiчнот
iнформацiТ>> рiшення, дiТ чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформацii можуть
бути оскарженi до керiвника розпорядникq вищсго оргаЕу або суду.
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