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I Іро розгляд Зс питу 

Міністерство  доходів  і  зборів  України  розглянуло  Ваш  запит  на 
отримання  публічної  інформації  від  06.04.2014  без  номера  (вх.  №  319/зпі 
Міндочодів  зід  07.04.2014)  (надіслано  через  сайт  «Доступ  до  правди»)  щодо 
надання  інс}ормації  по  зареєстрованих  у  с.  Ралівка  Самбірського  району 
Львівської  о Зласті  підприємств  та  приватних  підприємців,  та  повідомляє. 

Статтями  6  та  19  Конституції  України  передбачено,  що  органи 
законодавчо ", виконавчої  та  судової  влади  здійснюють  свої  повноваження  у 
встановленим  цією  Конституцією  межах  і  відповідно  до  законів  України. 
Органи  дерхавної  влади  та  органи  місцевого  самоврядування,  їх  посадові 
особи  діють  у  межах  повноважень  та  спосіб,  що  визначені  Конституцією  та 
законами  України. 

Згідно  зі  статтею  1  Закону  України  «Про  доступ  до  публічної 
інфорі\  ації»  (далі  Закон)  публічна  інформація    це  відображена  та 
задокументована  будьякими  засобами  та  на будьяких  носіях  інформація,  що 
була  отрим  іна  або  створена  в  процесі  виконання  суб'єктами  владних 
повноважені  своїх  обов'язків,  передбачених  чинним  законодавством,  або  яка 
знаходиться  у  володінні  суб'єктів  владних  повноважень,  інших 
розпорядників  публічної  інформації. 

Частиною  1 статті  19  Закону  встановлено,  що  запитом  на  інформацію  є 
прохання  особи  до  розпорядника  інформації  надати  публічну  інформацію, 
що  знакодитэся  у  його  володінні. 

При  цьсму,  відповідно  до  частини  третьої  статті  22  Закону  у  випадках, 
якщо  розпорядник  інформації  не  володіє  запитуваною  інформацією,  але  йому 
відомо  хто  нею  володіє,  він  зобов'язаний  направити  цей  запит  належному 
розпоряднику  з одночасним  повідомленням  про  це  запитувача. 

Ві дповідно  до  Положення  про  Державну  реєстраційну  службу  України, 
затвердженою  Указом  Президента  України  від  6  квітня  2011  року  №  401, 
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Державна  реєстраційна  служба  України  є  головним  органом  у  системі 
центральних  органів  виконавчої  влади  з  питань  реалізації  державної  політики 
у  сферах,  зо<рема,  державної  реєстрації  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб 
підприємців. 

Враховуючи  викладене  та  керуючись  частиною  третьою  статті 
22  Закону,  Иіністерством  доходів  і  зборів  України  надіслано  зазначений 
запит  за  належністю  до  Державної  реєстраційної  служби  України  до 
розгля, \у. 

Перший  заступник  Міністра  І.О.  Білоус 


