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Про розгляд запиту на 
публічну інформацію

Ш ановнийТіане Ігоре Вікторовичу!

Н а Ваш запит від 18.11.2019 року №  б/н, що надійшов до 
Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області (далі 
—  Біленьківська сільська рада) 18.11.2019р за №  3195/08-64, щодо розгляду 

проекту ріш ення «Про затвердження правил зберігання транспортних засобів 

на автостоянках» Біленьківська сільська рада повідомляємо наступне.

Відповідно до положень статті 1 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.

Важливою ознакою публічної інформації є її попередня фіксація на 

матеріальному носії. Закон регулю є відносини щодо доступу до інформації, 

яка вже існує, і не вимагає у відповідь на запит створювати інформацію (у 
тому числі ро з’яснювати законодавство, створювати довідки).

Так у постанові пленуму ВАСУ №  10 "Про практику застосування 
адміністративними судами законодавства про доступ до публічної 

інформації", суд роз'яснив особливості застосування не тільки власне Закону, 

а й загального законодавства, що регулю є порядок доступу до специфічної 

інформації різних категорій. <
Так відповідно д ч. ч. 1 -  2 ст. 13 Закону публічною інформацією є:

1) уся інформація, що перебуває у  володінні суб'єктів владних

повноважень;
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2) інформація про використання бюджетних коштів юридичними 
особами, що фінансуються з бюджету;

3) інформація про виконання особами делегованих повноважень 
суб'єктів владних повноважень;

4) інформація про умови постачання товарів, послуг і цін на них (щодо 
суб'єктів господарювання, які домінують на ринку, наділені спеціальними або 

виключними правами, є природними монополіями);

5) інформація про стан навколишнього середовища, якість харчових 
продуктів і предметів побуту, про аварії, катастрофи, небезпечні природні 
явища та інші надзвичайні події, які загрожують здоров'ю та безпеці 

громадян;

6) інша інформація, що становить суспільний інтерес (суспільно 
необхідна інформація).

О тж е, визначальним критерієм є те, що така інформація повинна 
бути зафіксована (відображену, задокументована) будь-якими засобами й 
на будь-яких носіях. Звернення до розпорядника публічної інформації, для 

відповіді на яке таку інформацію спочатку необхідно створити, не є 

інформаційним запитом, крім випадків, коли: суб'єкт не володіє 

запитуваною інформацією, але зобов'язаний нею володіти; або збір 
інформації з декількох джерел не потребує значних інтелектуальних 

зусиль (аналізу змісту).

Так, для задоволення Вашого запиту необхідно створити інформацію (а 

саме, р оз’яснити законодавство; вжити відповідних заходів реагування 

тощо), а відтак порядок розгляду Вашого запиту регулю ється Законом 

України “Про звернення громадян” (“Про безоплатну правову допомогу”).

Н а підставі зазначеного, керуючись пунктом 4 частини 1 статті 22 
Закону України “Про доступ до публічної інформації” , повідомляємо про
відмову в задоволенні Вашого запиту.

Разом з тим, відповідно,, до вимог пункту 4 частини 4 цієї статті 
зазначаємо, що Ви маєте право оскаржити відмову в задоволенні запиту на 

інформацію у порядку, передбаченому статтею 23 Закону України “Про 
доступ до публічної інформації” .
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