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Про надання інформації 

 

На інформаційний запит від 12.02.2015 року, який надійшов на електронну пошту 

vidkryta-vlada@maic.dp.ua, зареєстрований за № 37/500 від 12.02.2015, стосовно оприлюднення 

інформації на сайті Дніпропетровської міської ради управління забезпечення депутатської 

діяльності департаменту забезпечення діяльності міської ради – апарату Дніпропетровської 

міської ради в межах компетенції надає запитувану інформацію (додається) та повідомляє 

наступне. 

Відповідно до ст. 55 Регламенту Дніпропетровської міської ради VI скликання з усіх 

питань Порядку денного сесії міська рада приймає нормативно-правові та інші акти у формі 

рішень. 

Перелік усіх питань сесії міститься у рішенні «Про порядок денний сесії міської ради 

VI скликання», яке завжди реєструється за першим номером та публікується на офіційному  

веб-порталі Дніпропетровської міської ради у мережі Internet. Рішень з порядковим номером 

«0/(№ сесії)» та номерами, які перевищують кількість усіх питань сесії зазначених у Порядку 

денному сесії не існує. Помилкові номери рішень на офіційному веб-порталі Дніпропетровської 

міської ради є наслідком технічних несправностей на сервері у листопаді 2014 року, який 

відповідає за роботу офіційного сайту Дніпропетровської міської ради. 

Відповідно до змін, внесених згідно із Законом України № 1170-VII від 27.03.2014 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України 

«Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» частина десята 

ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування» доповнена реченням такого змісту: 

«Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та 

оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 

інформації». 

Також відповідно до ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти 

не мають зворотної дії в часі. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не 

визнавалися законом як правопорушення. 

Відповідно до вищезазначеного висновки і рекомендації постійних комісій та протоколи 

засідань постійних комісій Дніпропетровської міської ради за 2013 рік оприлюдненню не 

підлягають, так як зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування» в частині десятій 

статті 47 відбулися 27 березня 2014 року. 

Також слід зазначити , що засідання постійних комісій Дніпропетровської міської ради 

проходять відкрито та гласно, висновки і рекомендації постійних комісій, протоколи їх засідань 

у паперовому вигляді зберігаються в приміщенні кожної постійної комісії, ознайомитися з 

якими можливо у будь-який час. 

Управлінням забезпечення депутатської діяльності департаменту забезпечення діяльності 

міської ради – апарату Дніпропетровської міської ради відповідно до діючого законодавства 



публікуються проекти усіх рішень, які виносяться на розгляд чергових сесій Дніпропетровської 

міської ради. 

Перелік проектів рішень міської ради з питань надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва об'єктів у місті та з різних 

питань містобудування для розгляду на сесії міської ради та Перелік проектів рішень міської 

ради з питань земельних відносин для розгляду на сесії міської ради публікуються на 

офіційному сайті міської ради у розділі «Розпорядчі документи» у вкладці «Пошук проектів 

документів». 

Враховуючи, що деякі земельні рішення містять персональні дані громадян, вони не 

оприлюднюються на офіційному сайті окрім випадків, коли громадяни особисто надають 

письмову згоду на оприлюднення своїх персональних даних відповідно до чинного 

законодавства України. 

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про захист персональних даних (зі змінами і 

доповненнями)» володілець персональних даних може доручити обробку персональних даних 

розпоряднику персональних даних відповідно до договору, укладеного в письмовій формі а 

розпорядник персональних даних може обробляти персональні дані лише з метою і в обсязі, 

визначених у договорі. Відповідно до ст. 16 вищезазначеного Закону порядок доступу до 

персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, 

наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог Закону. 

Для оприлюднення на офіційному сайті Дніпропетровської міської ради прийнятих 

рішень міської ради з питань надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва об'єктів у місті та з різних питань 

містобудування та рішень міської ради з питань земельних відносин без зазначення 

персональних даних розпорядників персональних даних, які не надали згоду на їх 

оприлюднення, та надання запитуваних документів в електронному вигляді в управління 

забезпечення депутатської діяльності департаменту забезпечення діяльності міської ради – 

апарату Дніпропетровської міської ради не має відповідних технічних можливостей. 

Також слід зазначити, що безпосередня публікація прийнятих рішень Дніпропетровської 

міської ради на офіційний веб-портал Дніпропетровської міської ради у мережі Internet не 

входить до повноважень департаменту. 

Сподіваємося, що дана інформація стане вам у нагоді. 

 

Додаток: в ел. вигляді на 15 арк., в 1 прим. 

 

 

Директор департаменту, 

начальник управління               Є. В. Кіньшаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


