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IIIпцggций Запитувачу!

На Ваш iнформацiйний запит про наданнrI iнформацii щодо
правомiрностi скорочення посади пiд час перебування у вiдпустцi по догляду
за дитиною до трирiчного BiKy, який надiйшов до Уповноваженого Верховноi
Ради Украiни з прав людини (далi Уповноважений) 25.01.2079,
повiдомлясмо.

Вiдповiдно до cTaTTi 1 Закону Украiни <Про доступ до публiчноi
iнформацii> публiчна iнформацiя - це вiдображена та задокументована буль-
якими засобами та на будь-яких носiях iнформацiя, що була отримана або
створена в

обов'язкiв,
процесi виконання суб'ектами владних повноважень своiх

передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться

у володiннi суб'сктiв владних повноважень, iнших розпорядникiв публiчноi
iнформацii, визначених цим Законом.

Запит на iнформацiю - це прохання особи до розпорядника iнформацii
надати публiчну iнформацiю, що знаходиться у.його володiннi.

Надання роз'яснень щодо правомiрностi скорочення посади пiд час
перебування у вiдпустцi по догляду за дитиною до трирiчного BiKy не
€ запитом у розумiннi Закону Украiни кПро доступ до публiчноi iнформацii>.

Вiдтак, Ваш iнформацlйний запит розгJIянуто вiдповiдно до Закону
Украiни uПро звернення громадян).

Разом iз тим iнформуемо, що згiдно з частиною другою cTaTTi I7
Закону Украiни <Про Уповноваженого Верховноi Ради Украiни з прав
людини)) звернення шодаються Уповноваженому у писъмовiй формi.
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уповноважену ним особу, повноваження якоi оформленi вiдповiдно до
законодавства. Письмове звернення також може буr" надiслане
з використанням мережi IHTepHeT, засобiв електронного зв'язку (електронне
звернення).

У зверненнi мае бути зазначено прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце
проживання громадянинаэ викладено суть порушеного питання, зауваження,
пропозицii, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення
повинно бути пiдписано заявником (заявниками) iз зz}значенням дати.
В електронному зверненнi також мас бути зазначено електронну поштову
адресу, на яку заявнику може бути надiслано вiдповiдь, або вiдомостi про
iншi засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового пiдпису при
надсиланнi електронного звернення не вимагасться.

Тому електронне звернення може бути виготовлене за допомогою
оргтехнiки у видi сканованоi копii чи фотокопii.

На пiдставi cTaTTi 8 Закону письмове звернення без зазначення мiсця
проживання, не пiдписане автором (авторами), а також таке, з якого
неможливо встановити авторство, визнасться анонiмним i розгляду не
пiдлягас.

Ваше електронне звернення, яке надiйшло до Уповноваженого, не
вiдповiдас вимогам cTaTTi 5 Закону, а саме не мiстить вiдомостей про автора
звернення, його мiсце проживання та пiдпису.

Ураховуючи зазначене, Ваше електронне звернення зztлишено без

розгляду.
Проте, Ви маете право повторно звернутися до Уповноваженого

з письмовим зверненням, оформленим згiдно з вимогами cTaTTi 5 Закону, в
якому стисло викJIасти, у чому полягае порушення Ваших прав, яким
органом iх порушено та долучити копiТ документiв, що пiдтверджують цi
порушення.
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