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Про розгляд запиту 
на шформацно 

У вщповщь на Ва: 
облдержадмщютрацй 
ПОВ1ДОМЛЯСМО. 

ВЩПОВЩНО ДО 
шформацй" (дал1 -
задокументована будь-я 
була отримана або 
повноважень сво1х обоЬ 

Шановна Тетяно МиКолшвно! 
I 

ш запити на шформацпо В1Д 04.09.2018, зареестроваш в 
04.09.2018 за №№ 1134/0/48-18 та 1134/1/48-18, 

знаходиться у ВОЛОД1НН1 
ПубЛ1ЧН01 1нф0рмаци, В1[: 

Запит на шформг : 
надати публ1чну шфор^а: 
19 Закону). 

Отже, публгчна 
1НфЪрмаЦИ, ЯКЦЙ ОТр1|1 
суб'ектами владних 
законодавством; заздал 
засобами та на будь-як: 

Таким чином, 
задоволенню шляхом 
облдержадШшстрацп 
результатами розгляд) 
29.07.2018 за №Л-4281 

Дмпропвтровсыса обп&нг 
010375№ 09-1180/0/49-18 в д 

]гатт1 1 Закону Украши "Про доступ до публ1чно*1 
Закон) публ1чна шформац1я - це вщображена та 
кими засобами та на будь-яких нос1ях шформащя, що 

створена в процес1 виконання суб'ектами владних 
'язюв, передбачених чинним законодавством, або яка 
суб'екив владних повноважень, шших розпорядниюв 

значених Законом. 
дно - це прохання особи до розпорядника шформацй 

ц1ю, що знаходиться у його володшш (частина 1 статт! 

их 

1рформац1я мае зокрема таю ознаки: готовий продукт 
маний або створений лише в процес1 виконання 
овноважень своТх обов'язюв, передбачених чинним 
епдь вщображена та задокументована будь-якими 

НОС1ЯХ шформащя. 
Заш запит на шформащю пщлягае частковому 

надання копи листа юридичного управлшня 
вщ 17.08.2018 №23-1527/0/139-18, створеного за 

Вашого звернення вщ 26.07.2018 (зареестровано 
'0/42-18). 

державна адмУстрада 
10.09.2018 



Також, Ваш запиг на шформацио вщповщно до частини 3 стагп 22 
Закону направлено для 

У шших 
стосуються МОТИВ1В Д1Й 

розглядом Ваших звер 
№ Л-4281/0/42-18) та 

розгляду в частиш, що стосуеться питания стану 
розгляду Вашого звернення вщ 27.08.2018, належному розпоряднику -
Дншропетровськш обласнш радь 

Про результата розгляду Вас буде повщомлено вказаним вище органом у 
передбачеш цим Законов строки. 

частинах Вапи запити на шформащю за свош змютом 
посадових ос1б облдержадм1Н1страц11, пов'язаних 13 

нень вщ 26.07.2017 (зареестровано 26.07.2018 за 
вщ 27.08.2018 (зареестровано 28.08.2018 за 

№ Л-4281/1/42-18), та Направлений на викриття наявних, на Вашу думку, 
недол1к1в у роб©т1, що не пщпадае пщ ознади публ1чно1 1нформац11 в1дпов1дно 
до стат1 1 Закону, а по су'Г1 е зверненням. 

Стаття 2 Закону визначае, що цей закон не поширюеться на вщносини у 
сфер1 звернень громадян, як1 регулюються спещальним законом. 

Враховуючи вищеЕикладене, про результата розгляду цих питань Вас буде 
повщомлено Депар аментом сощального захисту населения 
облдержадм1н1страцЙ у (юрядку та строки, передбачеш Законом Украши "Про 
звернення громадян". 

Додаток: на 2 арк. в 1 пр]км 

3 повагою 

Заступник голови 
облдержадшшстрацп 

Петрушевська 742 86 02 

ПРУЦАКОВ В.В. 



ДНШРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМППСТРАЩЯ 

ЮР 
пр. Олександра Поля, 1, 

ИДИЧНЕ УПРАВЛ1ННЯ 
м. Дшпро, 49004, тел.: (056) 744-37-45, факс: 744-08-07, 

е-таП: ]ига^го4а@ас1т.<1р.§оу,иа, Код СДРПОУ 33717820 

ЛИТВИНЕНКО Т.М. 

просп. Олександра Поля, 135/37 
м. Дншро, 49055 

Про розгаяд звернення 

Шановна Тетяно МиколаТвно! 

Ваше звернення в1д 26.07.2018, зареестроване в облдержадмшютрацп 
26.07.2018 за № Л-4281/0/42-18, стосовно акпв прямо!" дискримшацп жшки за 
ознакою стат! 1 в!ку та вц сутюсть практичного дгевого захисту 1 протидп актам 
дискримшацц з боку орга ив влади, в межах компетенцп розглянуто юридичним 
управлшням облдержадштстраци спшьно з департаментом сощального 
захисту населения облдержадмшстрацЙ, про що повщомляемо. 

В1ДПОВ1ДНО до стати 19 КонституцГТ УкраТни органи державно! влади та 
органи мюцевого самоврядування, Тх посадовг особи зобов'язаш дгяти на 
П1дстав1 в межах повнопажень та у спос1б, що передбачеш Конститущею 1 
законами УкраТни. 

Зпдно статп 10 закону УкраТни "Про засади запоб1гання та протидп 
I" Уповноважений ВерховноТ Ради УкраТни з прав 
шення парламентського контролю за додержанням 

$(эбод людини та громадянина та захистом прав кожного 
в межах й юрисдикци запоб1гае будь-яким формам 

;:ное заходи щодо протидп дискримшаци, зокрема, 
розтлядае звернення осК: та/або груп ос1б з питань дискримшаци. 

Як зазначено у статп 15 закону УкраТни "Про засади запоб!гання та 
протидп дискримшаци в УкраТш", особа мае право на вщшкодування 
матер1альноТ шкоди та морально! шкоди, завданих Тй унаслгдок дискримшаци. 
Порядок вщшкодування матер1альноТ шкоди та морально! шкоди визначаегься 
Цившьним кодексом УкраТни та шшими законами. 

Так, вщпов1Дно до пщпункту 4 пункту 5 Положения про департамент 
сощального захисту населения Дшпропетровсько! обласно! державноТ 
адмшгстрацГТ, затвердженого розпорядженням голови облдержадмшютрацп вщ 

Дйгроп провсыа обгасна доржеека адимяраф 
-Вих№ 23Й527/0/139-18 в|д 17.08.2018 

дискримшаци в УкраТн 
людини у рамках здШ 
конститущйних прав 1 св 
на територй УкраТни 1 
дискримшаци та здШс 



16.06.2018 № 330/0/3-18, протщця дискримшаци за ознакою стат! належить до 
завдань Департаменту. 

Департаменту сощального захисту населения 
облдержадмшгстраци (да] п — Департамент) упродовж 2015-2016 роюв в 
Департамент! не було заргестровано жодного випадку звернень 1з заявами за 
фактом дискримшаци за ознакою стат1. 

Також Департаментом повщомлено, що у Днтропетровському 
апеляцшному адмшютрат! гвному суд! тривае розгляд справи № 804/2823/16 про 
визнання Д1Й протиправними, стягнення материальных збитшв та моральноТ 
шкоди, у якш Ви е позива* [ем. 

За таких "обставин, облдержадмшстрацш не мае обгрунтованих тдстав 
для вирпдення дорушеного Вами питания до остаточного розгляду справи 
судом апеляц1йноТ шстанш'Г та прийняггя вадповщного судового рппення. 

У раз1 незгоди з результатами розгляду Ваших звернень, Ви маете право 
оскаржити & у порядк>, передбаченому статтею 16 Закону Укра'1'ни "Про 
звернення громадян" 

3 повагою 

Виконуючий обов'язки 
начальника управлшня А.А.БАИРАЧЕНКО 

Петрушеклка 742 86 02 


