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На ваш запит, що 04.12.2019 надшшов на адресу електронноТ пошти
прокуратуры обласи, повщомляю наступне.
Вщповщно до ст. 1 Закону УкраУни «Про доступ до публ1чноТ
шформащ'У» публ1чна шформащя - це вщображена та задокументована будьякими засобами та на будь-яких нос1ях шформащя, що була отримана або
створена в процеа виконання суб'ектами владних повноважень своТх
обов'язюв, передбачених чинним законодавством, або знаходиться у Ух
володшш.
Вивченням Вашого листа встановлено, що за змютом вш не е запитом
на шформащю у розумшш вказаного Закону, оскшьки порушен! у цьому
лист1 питания стосуються розгляду ГУ Держпрац1 в Харк1вськ1й облаеп
скарги з питань невиплати зароб1тно1 плати, проведения перев1рки,
притягнення до вщповщальност1 кер1вництва навчального закладу та надання
роз'яснень з правових питань.
Роз'яснюю, що зпдно з ч. 2 ст. 2 Закону УкраУни «Про доступ до
публ1чно1 шформацп» цей Закон не поширюеться на вщносини у сфер!
звернень громадян, як1 регулюються спещальним законом, а саме Законом
УкраУни «Про звернення громадян».
Таким чином, Ваш запит за змютом не може бути розглянутий
в1дпов1дно до Закону УкраУни «Про доступ до публ1чноУ шформащУ».
Можлив1Сть над1слання електронних звернень передбачена ст. 5 Закону
УкраУни «Про звернення громадян», з огляду на вимоги якоУ у письмовому
зверненш (у тому числ1 електронному зверненш) мае бути зазначено
пр1звище, 1м'я, по батьков1, м1сце проживания громадянина; письмове
звернення повинно бути шдписано заявииком 13 зазначенням дати.
Також роз'яснюю, що зпдно з вимогами роздшу III 1нструкщУ про
порядок розгляду звернень 1 запит1в та особистого прийому громадян в
органах
прокуратури
УкраУни, затвердженоУ наказом
ГенеральноУ
прокуратури УкраУни вщ 20.12.2017 №357, зареестрованоУ в Мш1стерств1
юстиц11 УкраУни 16.01.2018 за №65/31517, електронне звернення без
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електронного шдпису необхщно надсилати у вигляд1 скан- або фотокопи
звернення з пщписом заявника 13 зазначенням дати.
Таким чином, Ваше звернення не вщповщае вимогам ст. 5 Закону
УкраТни «Про звернення громадян».
Також шформую, що до функцш прокуратури не вщиесено надання
•
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роз'яснень з правових питань. Зпдно 31 ст. 131 Конституци УкраТни для
надання професшно'Т иравничо'Т допомоги в Укра'Тш д1е адвокатура. Обов'язок
щодо надання роз'яснень з юридичних питань вщповщно до Закону Украши
«Про адвокатуру та адвокатську Д1яльнють» покладено на адвокат1в.
Кр1М того роз'яснюю, ЩО ВЩПОВЩНО до положень Конституцп УкраТни
та Закону УкраТни «Про прокуратуру» повноваженнями щодо проведения
перев1рок у порядку нагляду за додержанням закошв органи прокуратури не
надшеш.
Звертаю Вашу увагу на те, що вщповщно до ст. 19 Закону УкраТни
«Про доступ до публ1чно'Т шформацп» запит на шформащю, кр1м 1ншого, мае
М1стити 1м'я (найменування) запитувача. Зг1дно з! ст. 3 Закону УкраТни «Про
Сдиний державний демограф1чний реестр та документи, що пщтверджують
громадянство УкраТни, посвщчують особу чи и спещальний статус» 1м'я
особи - це пр1звище, 1м'я та по батьков1 ф1зично'Т особи.
У раз1 недотримання Вами у подалыиому вимог ст. 19 Закону УкраТни
«Про доступ до публ1чно'Т 1нформаци» запит на шформащю розглядатися не
буде.
Начальник вщдшу орган1зацн
прийому громадян, розгляду
звернень та зашгпв

