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На Ваш задит на шформащю направлений до облдержгдмшхстрацй 
4378/0, '2-1:1, 

шфорйацГ:' 

^абшету Мшютр1в Украши вщ 25.08.2015 № 
зареестрований 27.08.2015 за№ 312/0/48-15 повщомляемо наступне 

Згщно 31 статтер 1 Закону Украши "Про доступ до публгчно! 
(дал1 - Закон) публ1чна шформацш - це вщображена та задокумен гована 5удз. 
якими засобами та на будь-яких носшх шформащя, що була о римана аб 
створена в процес1| викона^ня суб'ектами владних повновгжень 
обов'язюв, передбачрних чинним законодавством, або яка зн 1 х о д и т б 

володшш суб'екив владних повноважень, шших розпорядниюв пубмчнф'Г 
шформацй, визначених цим За]соном 

Запит на шформащю - де прохання особи до розпорядникф шфор 
надати публ1чну шформащю, 1Ц0 знаходиться у його володшш (часгина 1 с тат ! 
19 Закону). 1 

Отже, публ1чна| шформацгя мае зокрема таш ознаки: готопий продукт 
шформацй, який отррманий або створений в процес1 виконанш 
владних повноважень| своТх обов'язюв, передбачених чинним закс 
заздалепдь вщображёна або задокументована будь-якими засобам! 
яких нос1ях шформащя. 

Вщповщно до 1 астини 3 стати 1 Закону Украши "Про мюгфв1 дер:кав1]и 
адмшютраци" мюцева державна адмшютрацш в межах сво1х повноважен 
здшснюе виконавчу| владу на територи вщповщно!' адмг истративно 
територ1ально! одинищ. I Як вбачаеться з| змюту Вашого запиту, вш стосуеться наявно 
в урядових установах, яю в^сутш на територп Дшпропетровсь 

Дншуопетровська облдержадмшютрацщ не е ро; порядн 
зроблено запит. 

таким чином, 
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закуплено для б1блютек в урядбвих уртановах вщповщно у 2012/2015/2014/201-
роках, а також щодо визначення вщсотка в р1чнш закушвл1 в зазначеш рою 
передбачае виконання спещальних дш, спрямованих на створ зння ъ ово' 
шформаци шляхом узагальнення та анал1тично1 обробки даних, що |не шдп|ада^ 
пщ ознаки публ1чно'1 шформаци в1дпов1дно до стати 1 Закону. 

Таким чином, | облдержадмшстращя не володге 1 не ' зобов'4зан4 
в1дпов1дно до компетерцп володгги запитуваною Вами шформащек 

На шдстав1 вищенаведеного, керуючись пунктом 1 частини |1 статН 2% 
Закону повщомляемо про в1дмову у задоволенш запиту у щй частин: 

Разом з тим, шдповщно до вимог пункту 4 частини 4 ц1еГ с|атт! 
зазначаемо, що Ви маете право оскаржити вщмову у задоволеньф запиту на 
шформащю у порядку) передбаченому статтею 23 Закону. 

Заступник голови - ке э1вник 
апарату облдержадмщютраци А.Д. 'гимч^ тс 
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