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За
результатами
розгляду
Вашого
електронного
звернення
від 25.05.2018 (вх. виконавчого комітету К ам ’янської міської ради
від 25.05.2018 № 02-06зап/152) про надання копій документів стосовно
ТОВ ЗТФ «МіКомп», повідомляю наступне.
З посиланням на положення Закону України «Про доступ до публічної
інформації» запитувачем висувалась вимога про надання сканкопій ряду
документів, які стосувались оренди цілісного майнового комплексу
у м. К ам’янське.
Як вказано у запиті, його було надіслано через сайт «Доступ до правди»,
який створено за ініціативи ГО «Центр UA» на базі програмного забезпечення
Alaveteli за підтримки Уряду Швеції, Omidyar Network
та проекту
«Об'єднуємося заради реформ» (UNITER), який фінансується Агентством
США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується організацією Pact, Inc.
в Україні. У листопаді 2017 року усі права на сайт було передано
ГО «Платформа прав людини».
Таким
чином, згадуваний запит підлягає розгляду
у порядку
забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться
у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації, визначених Законом України «Про доступ до публічної
інформації».
Законом України «Про доступ до публічної інформації» до публічної
інформації віднесено інформацію, відображену та задокументовану
будь-якими засобами та 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. Розпорядниками інформації для цілей
цього Закону визнаються суб'єкти владних повноважень, зокрема, органи
місцевого самоврядування, що здійснюють владні управлінські функції
відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання.
Отже, вказаним Законом було чітко визначено критерії, за якими
ідентифікується приналежність інформації до публічної, одним з яких
вважається отримання або створення такої інформації під час здійснення
органами місцевого самоврядування владних, управлінських функції в ході
реалізації рішень, обов'язкових для виконання.

Відповідно до положень Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» міські ради є органами місцевого самоврядування, що
представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та
в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені
Конституцією України, цим та іншими законами. До відання виконавчих
органів міських рад віднесено управління майном, що належить до
комунальної власності, в межах, визначених радою.
Документи, питання про отримання копій яких порушується
в електронному запиті, стосуються заснованих на договорі орендних
зобов’язань, які згідно з Господарським кодексом України є господарськими
зобов’язаннями (ст.ст. 173, 174, 179 цього Кодексу).
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи повинні діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Резюмуючи викладене, потрібно прийти до висновку, що запитувана
інформація не може вважатись публічною, а виконавчий комітет Кам’янської
ради в даному випадку не вправі передавати таку інформацію третім особам,
керуючись положеннями Закону України «Про доступ до публічної
інформації».

Перший заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів
К ам’янської міської ради

Калмиков Максим Юрійович 056560761

