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Шановний запитувачу!

У вiдповiдь на Ваш запит на iнфорN{ацiю про надання статистичноТ iнформацiТ
щодо скарг з питання дотримання права на доатуп ло публiчноi iнформацiт щодо
розпорядникiв iнформацiт з Донецькот та Луганськот областей, який надiйшов до
Уповноваженого ВерховчоТ Ради УкраiЪи з праВ Людини |4.09,2016, повiдомляемо
таке.

ВiдповiдНо до ЗакОну Украiни О'Про достуП до публiчноТ iнформацiТ" публiчна
iнфоршrачiя , це вiлображена та задокументована буль-якими засобами та на буль-
яких носiях iнформачiя, що була отримана або створена в процасi викqнання
оуб'сктами владних повноважень cBoix обов'язкiв, передбачених чинним
законодавством, або яка знаходtIться у володiннi суб'ектiв владних повноважень,
iнших розшорядникiв публiчноi iнфорп,rацiт, вlлзначених цим Законом,

сутгсвою ознакою публiчнот iнформачii с iT попередня фiксашiя на
матерiалЬномУ HociT. Закон регулю€ вiдносини щодо доступу ло iнформацiТ, яка вже
icHyc, i не вимагае у вiдповiдь на запит створювати певну iнформаuiю.

ЗапиТ на iнформацiю - це прохання особи до розпорядника iнформаuiI надати-
публiчну iнформаuiюо lrIo знаходиться у йtlго володiннi.

Згiдно з пyHKToill l частини першоТ cTaTTi 22 Закону УкраIни "Про доступ до
публiчнот iнформачiт" розпорядник iнформачiт мас право вiдмовити в задоволеннi
запиry, зокрема, якщо рOзпорядник iнфорп,rацiт не володiс i не зобов'язаний вiдповiдно
до Його компетенцiТ, поредбаченоТ законолавством, володiти iнформашiею, щодо якоТ
зроблено запит.

Враховуючи зазначено ловiдомляемо, що
Верховноi Ради YKpaTHl,r з прав л}один}I iнформацiею
запитi, не володiе.
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