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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
яайдан Петра Калнишевського, 1 
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На № від

Валентина

На №02-06зап/180 від 15.07.2019 
№02-06зап/163 від 18.07.2019 
№02-06зап/162 від 18.07.2019 
№02-06зап/179 від 18.07.2019

Ваші запити на інформацію, які надійшли до Кам’янської міської ради 
щодо надання копій пояснень посадових осіб, які порушили 
Закон України «Про доступ до публічної інформації» на Ваші скарги 
№ К Р -1407047 та № К Р -1407046 від 16.07.2019 року, копій повідомлень 
про надання пояснень вищезгаданих посадових осіб та актів відмови 
в наданні ними пояснень опрацьовано юридичним відділом міської ради 
спільно із від/ділом звернень громадян міської ради.

Повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» публічна інформація - це відображена 
та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, 
що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних 
повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Ураховуючи ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні 
запиту в таких випадках, зокрема, якщо розпорядник інформації не володіє 
і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої 
законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

Ураховуючи вищезазначене, повідомляємо Вам, що скарги 
№ К Р -1407047 та № К Р -1407046 від 16.07.2019 року наразі знаходяться 
на опрацюванні у виконавчих органах міської ради з терміном виконання 
до 25.07.2019.



Отже, пояснення посадових осіб, які порушили Закон України «Про 
доступ до публічної інформації» на Ваші скарги № КР-1407047 
та № КР-1407046 від 16.07.2019 року, копії повідомлень про надання 
пояснень вищезгаданих посадових осіб та акти відмови в наданні ними 
пояснень у К ам ’янській міській раді відсутні.

Ваші твердження щодо порушення посадовими особами під час 
їх опрацювання законодавства є суб’єктивними та передчасними.

Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих  
органів міської ради, керуючий  
справами виконавчого комітету 
міської ради Т.Ж .ЗАВГОРОДНЯ
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