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Секретарю Костянтинівської міської 
ради

Разумному Ю.Г.

Державний архів Донецької області розглянув Ваш запит від 21.07.2015 
№ 49№вх.№32-71№ в межах повноважень та надає відповідь.

Закон України "Про доступ до публічної інформації" визначає порядок доступу до 
інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.

Згідно п.2 статті 2 Закону України "Про доступ до публічної інформації" цей Закон не 
поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при 
здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які 
регулюються спеціальним законом.

Архівні установи області не є розпорядниками публічної інформації, яку створюють 
органи виконавчої влади, підприємства, установи. Виходячи з основних завдань роботи, 
архіви забезпечують формування, облік, зберігання та використання документів 
Національного архівного фонду, як ретроспективної інформації.

Таким чином, на виконання запитів про інформацію, що надійшли до архівної 
установи, розповсюджуються норми Закону України "Про Національний архівний фонд та 
архівні установи", Закон України "Про звернення громадян", Закон України "Про 
інформацію".

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 595 
«Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню 
та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та 
Луганської областей», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 жовтня 
2014 року № 644 «Про внесення змін в розпорядження голови облдержадміністрації від 
29 липня 2014 року № 590» держархів Донецької області переміщено в м. Костянтинівку.

Архів призупинив діяльність по використанню документів з 08.12.2014, у зв’язку з 
тим, що документи держархіву області залишились в м. Донецьк, на території не 
підконтрольній органам державної влади України.

У зв’язку з вище викладеним провести виявлення наявності на збереженні в 
держархіві області фонду Костянтинівської міської виборчої комісії та наявності в ньому 
автобіографій кандидатів в депутати Костянтинівської міської ради за наданим Вами 
списком не можливо.

Архівіст 1 категорії

В. о. директора архіву І.В. Шишолік

Н.М. Стратієнко
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