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Про надання публічної інформації

    До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ, Комісія) надійшов інформаційний
запит на отримання публічної інформації від 18.07.2019, за результатами
розгляду якого, в межах компетенції, повідомляємо про таке.
   НКРЗІ здійснює свою діяльність, зокрема, на підставі законів України «Про
телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс України» та Положення про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, затвердженим Указом Президента України від 23.11.2011 №
1067 (далі – Положення про НКРЗІ).
   Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» (далі – Закон) 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.
    Частиною першою статті 19 Закону встановлено, що запит на інформацію
– це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію,
що знаходиться в його володінні. Наказом Голови НКРЗІ від 16.11.2012 №
201/нк затверджено Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є
НКРЗІ, який розміщено на офіційній сторінці Комісії в мережі Інтернет та
доступний для вільного перегляду за посиланням:
https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=241&language=uk.
   Запитувана Вами інформація стосовно того, за чий рахунок заступник
директора по розвитку АТ «Укрпошта» у м. Одеса Трохімець Артур
Миколайович проживає у м. Одеса, а також за чий рахунок та на якому
транспортному засобі заступник директора по розвитку АТ «Укрпошта» у м.
Одеса Трохімець Артур Миколайович виконує свої службові обов’язки, НКРЗІ
в процесі виконання своїх повноважень, передбачених статтею 18 Закону



України «Про телекомунікації» та Положенням про НКРЗІ, не отримувалась та
не створювалась, а тому Комісія не володіє і не зобов’язана володіти такою
інформацією у розумінні Закону.
   З огляду на зазначене НКРЗІ має право відмовити у задоволенні запиту на
інформацію, як це передбачено пунктом 1 частини першої статті 22 Закону
України «Про доступ до публічної інформації». Відмова у задоволенні запиту
на інформацію може бути оскаржена запитувачем у порядку, передбаченому
статтею 23 Закону.
   Разом з тим, відповідно до частини третьої статті 22 Закону, НКРЗІ
направляє за належністю Ваш запит до АТ «Укрпошта».
 
Член Національної комісії, що
здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації                                                Сергій ДЗЮБА
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