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Шан!овна паш Олено! 

На Ваш запит на шформащю, що надшшов до облдержадмшютраци 
02.02.2015 за № 20/0/48-^15 про пеосональш даш повщомляемо наступне. 

Зпдно 31 статтею 1| Закону Укра'Гни "Про доступ до публ!чно1шформаци" 
(дал1 - Закон) публ1чна |нформащя - це вщображена та задокументована будь-
якими засобами та на |будь-яких нос1ях шформащя, що була отримана або 

|иконання суб'ектами владних повноважень своУх 
законодавством, або яка знаходиться у 

створена в процес1 
обов'язюв, передбачених чинш 
володшш суб'екпв владних повноважень, шших розпорядниюв публ1ЧН01 
шформаци, визначених ним Законом. 

Запит на шформапдю - це прохання особи до розпорядника шформаци 
надати публ1чну шформащю, що знаходиться у його володшш (частина 1 стагп 
19 Закону). " 

• • | • * 

Отже, публ1чна шформащя' мае зокрема таю ознаки: готовий продукт 
шформаци, який отрим;ший або створений в процес1 виконання суб'ектами 
владних повноважень сйоУх обов'язюв, передбачених чинним законодавством; 
заздалепдь вщображена >'або задокументована будь-якими засобами та на будь-
яких нос1ях шформащя. I * 

У свою чергу, вбачаеться, нр Ви у форм1 запиту на шформащю бажаете 
отримати роз'яснення щодо правом1рност1 вщмови про надання шформаци про 
осв1ту вчителя, що не вщноситься до публ1чно*1 шформаци, а по суп е 
зверненням. Стаття 2 Закону визначае, що цей закон не поширюеться на 
В1Дносини у сфер1 звернень громад: ян, яю регулюються спещальним законом. 

Кр1м того звертаемо Вашу у вагу, що вщповщно до пункту 1 частини 5 
стагп 19 Закону запи\- на шформащю повинен мютити, зокрема, 1м'я 
запитувача. | 

Виходячи з положень стати 294 Цившьного кодексу УкраТни 1м'я 
ф1зично1 особи складает|>ся 13 прозвища, власного 1меш та по батьков1, якщо 
шше не випливае 13 закону або звичаю нацюнально'1 меншини, до яко'1 вона 
належить. 1 ] 
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3 огляду на вищезазначене повщомляемо про вщмову у задоволенш 
Вашого запиту на пщст|в1 пунктом 4 частини 1 стата 22 Закону. 

Разом з тим, в^повщно до вимог пункту 4 частини 4 ще'Г стата 
зазначаемо, що Ви ма|те право оскаржити вщмову у задоволенн! запиту на 
1нформац1Ю у порядку, передбаченому статтею 23 Закону. 

3 повагою 

Виконуючий обов'язки* 
першого заступника | 
голови облдержадм1Н1СТрац11 
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