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На Ваш запит про надання публ1чноУ шформащУ лист вх.№ 63 вщ 1 1.06.2018 

року виконавчий комН ет Петропавл1всько-Боргцапвська сшьськоУ ради Киево- 

Святош инського району КиУвськоУ обласН надае кш ью сть проведених сесш них 

засщ ань, як1 вщ булися з 01 с1чня по 31 грудня 2017 року та з 01 с1чня по 07 червня 

2018 року:

- 9-та сес1я VII скликання I-ше пленарне засщ ання 09 лю того 2017 року;

- 9-та сес1я VII скликання П-ге пленарне засщ ання 04 травня 2017 року;

- 9-та сес1я VII скликання Ш -те пленарне засщ ання 06 липня 2017 року; 

10-та сес1я VII скликання I-ш е пленарне зас1дання 05 жовтня 2017 року;

- 10-та сес1я VII скликання Н-ге пленарне засщ ання 09 листопада 2017 року;

- 11-та сес1я VII скликання позачергова 30 листопада 2017 року;

- 12-та сес1я VII скликання 21 грудня 2017 року;

- 13-та сес1я VII скликання I-ше пленарне засщ ання 08 лю того 2018 року;

- 13-та сес1я VII скликання Н-ге пленарне засщ ання 23 березня 2018 року;

- 13-та сес1я VII скликання Ш -те пленарне засщ ання 05 квНня 2018 року;

- 14-та сес1я VII скликання позачергова 08 червня 2018 року.

В щ носно частини другоУ, абзацу другого ваш ого звернення вщносно 

пропусш в депутатами сесш них засщ ань у вказаний в запит1 перюд, просимо 

зав1тати до прим1щення Петропавл1всько-БорщапвськоУ Ыльсъ-коУ ради, в 

зручний для Вас час ( з 8.30 до 17.00) для ознайомлення з витребуваною  

ш формащ ею , оскш ьки зб1р такоУ 1нформац1У потребуе значних затрат
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трудових ресурсов та часу.

Щ одо частини першоУ, абзацу третього ваш ого запиту, дана ш формащ я 

вщсутня у виконавчому ком1тет1 Петропавл1всько-БорщапвськоУ сшьськоУ ради.

Вщ носно частини другоУ, абзацу третього щ одо депутатських 

запит1в,повщомляемо:

- вщ повщ но до полож ень стагп  1 Закону УкраУни вщ 13 с1чня 2011 року № 2939- 

VI «Про доступ до публ1чноТ шформащУ» публ1чна ш ф ормащ я -  це вщ ображена 

та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких ношях ш формащ я, що 

була отримана або створена в процеш виконання суб'ектами владних 

повноважень сво'Ух обов'язю в, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володш ш  суб'ект1в владних повноваж ень, ш ш их розпорядниш в 

публ1чноУ шформащУ, визначених цим Законом. Публ1чна щ формащ я е 

вщ критою , кр1м випадю в, встановлених законом.

За зм к то м  даного Закону визначаеться публ1чна 1нформац1я з обмеженим 

доступом, зокрема:

конф щ енщ йна ш ф орм ащ я -  ш ф ормащ я, доступ до якоУ обмеж ено ф1зичною або 

ю ридичною  особою , кр1м суб 'ект1в владних повноваж ень, та яка може 

пош ирю ватися у визначеному ними порядку за Ухшм бажанням вщ повщ но до 

передбачених ними умов; 

службова ш формащ я:

- що мю титься в документах суб'ект1в владних повноважень, як1 становлять 

внутр1вщомчу служ бову кореспонденц1ю, доповщ ш  записки, рекомендацй', якщ о 

вони пов'язаш  з розробкою  напряму д1яльност1 установи або здш сненням 

контрольних, наглядових функцш  органами державноУ влади, процесом 

прийняття р1шень i передую ть публ1чному обговоренню  та/або прийняттю 

р1шень.

В щ повщ но до ч. 3 п. 11 стагп  15 зазначеного Закону розпорядники 

шформащУ зобов'язаш  оприлю дню вати лише:

- пр1звище, 1м'я та по батьковц службов1 номери засоб1в зв'язку, адреси 

електронноУ пош ти кер1вника органу та його заступник1в, а також  кер1вник1в 

структурних та реп ональн их пщрозд1л1в, o c h o b h I функцй' структурних та 

репональних пщроздш1в, кр1м випадк1в, коли щ вщомост1 належать до 

шформащУ з обмеж еним доступом.

П етропавл1всько-Борщ апвська сш ьська рада у своУй д1яльност1 керуегься 

чинним законодавством  УкраУни. Також вщ повщ но до п. 1, п.2 ст. 21 Закону 

УкраУни «Про ш ф ормащ ю »:

- 1нф ормащ оо з обмеженим доступом е конф щ енщ йна, таемна та 

службова ш ф ормащ я.

Отже, виходячи з вищ евикладеного, витребовуваш  Вами документи в данш  

частиш  та вщомост1 носять характер конфщенцшноУ та службовоУ 1нформац11 i 

не можуть бути надаш , оскш ьки така ш формащ я охороняеться зазначеними 

нормами чинного законодавства та не може надаватися без законних на те 

пщстав. .

Заступник ск1ьського голови А .М . Федоренко


