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Про розгляд запиту 
на інформацію

Шановний Василю!

У відповідь на Ваш запит на інформацію від 27.01.2020, зареєстрований в 
Петриківській районній державній адміністрації 28.01.2020 року за № З, 
повідомляємо.

Відповідно до 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 Законом.

Запит на інформацію -  це прохання особи до розпорядника інформації 
надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні (частина 1 статті 
19 Закону).

Отже, публічна інформація має зокрема такі ознаки: готовий продукт 
інформації, який отриманий або створений лише в процесі виконання суб’єктами 
владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством; 
заздалегідь відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь- 
яких носіях інформація.

Разом з тим, Ви у формі запиту на інформацію бажаєте отримати перелік 
постійно діючих комісій райдержадміністрації, який не може бути повністю 
охоплений інформацією, що задокументована на відповідних носіях, отримана 
або створена в процесі виконання райдержадміністрацією своїх обов'язків,



передбачених чинним законодавством, та не підпадає під ознаки публічної 
інформації відповідно до статті 1 Закону.

За доцільне зазначаємо, що склади комісій затверджуються 
розпорядженням голови Петриківської райдержадміністрації та 
оприлюднюються на сайті райдержадміністрації за посиланням 
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Враховуючи вищенаведене, повідомляємо про відмову у задоволенні 
запиту на інформацію на підставі пункту 1 частини 1 статті 22 Закону.

Відповідно до вимог пункту 4 частини четвертої цієї статті зазначаємо, що 
відмова у задоволенні запиту на інформацію може бути оскаржена запитувачем 
у порядку, передбаченому статтею 23 Закону.

З повагою
голова райдержадміністрації

Левечко 2 27 55


