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У відповідь на Ваш лист, зареєстрований у Центрі надання адміністративних

послуг №3-О-ЗПІ-884-004 від 29.04.2020 року повідомляємо наступне.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи місцевого

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини 1 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.

Тобто, за змістом наведеної статті можна виділити такі ознаки публічної

інформації:

1) готовий продукт інформації, який отриманий або створений лише в процесі

виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним

законодавством;

2) заздалегідь відображена або задокументована будь-якими засобами та на

будь яких носіях інформація;

3) така інформація знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень або

інших розпорядників публічної інформації.

Як зазначено у довідці про вивчення та узагальнення практики застосування

адміністративними судами положень Закону України «Про доступ до публічної

інформації», відповідно до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду

України від 30.09.2013 № 11, визначальним для публічної інформації є те, щоб вона

була заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним лише

суб’єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків.

Запитувана Вами інформація не містить визначених законом ознак, відтак не є

публічною інформацією в розумінні Закону України «Про доступ до публічної

інформації»

Одночасно, повідомляємо, що пунктом 2 проекту ухвали «Про внесення змін до

ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 «Про затвердження структури виконавчих

органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих

органів», у разі набрання достатньої кількості голосів на пленарному засіданні сесії

Львівської міської ради передбачено виконавчим органам міської ради подати

Львівському міському голові пропозиції щодо оптимізації структури.
СЕД Львівської міської ради
№29-вих-34898 від 08.05.2020
Підписувач Пайонкевич Гелена Казимирівна



Інформацію щодо вирішення будь-яких інших проблем Ви можете отримати у

Центрі надання адміністративних послуг у приміщенні Львівської міської ради за

адресою: пл. Ринок, 1 та на гарячій лінії міста за номером 1580.

З повагою

директор департаменту Г.Пайонкевич


