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Про надання інформації щодо 
ремонту покриття доріг, тротуарів, 
внутрішньобудинкових проїздів

За результатами розгляду Вашого запиту на надання інформації, що 
стосується відремонтованого покриття доріг, тротуарів, внутрішньобудинкових 
проїздів тощо повідомляємо наступне.

Відповідно до частини 1 статті 5 Закону України «Про інформацію», кожен 
має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, 
використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для 
реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до 
інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, та інформації, що становить суспільний 
інтерес, визначається Законом України «Про доступ до публічної інформації» 
(далі -  Закон).

Згідно зі статтею 1 Закону, 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.

Частиною п ’ятою статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію має 
містити загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, 
щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

Пунктом 9.1. Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України 
від 29.09.2016 №10 «Про практику застосування адміністративними судами
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законодавства про доступ до публічної інформації» передбачено, що Закон не 
регулює відносин зі створення публічної інформації; предметом його 
регулювання є діяльність з приводу інформації, яка вже існує (створена, 
отримана, знаходиться у володінні) на момент виникнення конкретних 
інформаційних відносин з приводу неї.

Таким чином, визначальним для публічної інформації є те, що вона повинна 
бути заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним 
суб’єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків. Закон не 
передбачає надання пояснень або роз’яснень, з ’ясування підстав та обставин за 
наведеними запитувачем критеріям.

Враховуючи викладене вище, надаємо запитувану інформацію у порядку, 
встановленому Законом.

Найменування Загальна протяжність, км Відремонтовано, тис. м2
2017 2018 2019 2017 2018 2019

Дороги 361,05 195,1 421,7 205,8
Тротуари 352,6 356,4 19,2 40,9 20,4
Внутрішньо-будинкові
проїзди

- 35,8 29,7 13,9

На території міста Чернігова налічується 13 мостів та шляхопроводів, у 
тому числі: 6 автомобільних мостів, 5 пішохідних мостів, 2 шляхопроводи.

Комунальними підприємствами Чернігівської міської ради придбано 
спеціалізованої техніки у сфері житлово-комунального господарства міста: у 2017 
році -  31 одиницю; у 2018 році -  11 одиниць.

Окремо звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до частини 2 статті 19 
Конституції України органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Чернігівська міська рада та її виконавчі органи при здійсненні своїх 
повноважень керуються принципами прозорості та відкритості, забезпечують 
реалізацію права кожного на доступ до інформації та її вільне отримання, однак 
виключно у порядку, встановленому Законом.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути 
оскаржені у порядку, визначеному статтею 23 Закону.
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