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Про розеляd запumу на iнформацiю

ВИКОНаВЧиМи органами XapKiBcbKoi MicbKoi ради розглянуто Ваш запит на
iнформацiю б/н вiд 20.08 .2020, який надiйшов з сайту <,.Щоступ до Правди) щодо
надання копiй документiв, якi ст€tли пiдставою для реестрацii речових прав на
нерухоме майнО за адресою: м. XapKiB, вул. lapBiHa, буд. 3З, а саме: нежитловi
примiщення пiдвалу J\ъ I, 15-1 -:- 15-9 загальною площею 65,0 кв.м.

за результатами розгляду Вашого запиту повiдомляемо наступне.
На Вашу електронну адресу |7.09.2020 було направлено листа з рахунком

на вiдшкодУванIUI фактичниХ витрат' пов'язаниХ iЗ копiюваНням, Друком,
скануванням або iншою комп'ютерною обробкою рiшення xapkiBcbkoi Micbkoi
ради народних депутатiв xapkiBcbkoi областi ХII cecii xxl скликання <про
комунЕlльну власнiсть>> вiд 28.09.|992 на 1б cTopiHKax.

ВiдповiДно дО п. 8.16 Порядку розгJU{ду запитiв на публiчну iнформацiю в
Харкiвськiй мiськiй радi та iT виконавчих органiв, затвердженого рiшенням
Харкiвськоi мiськоi Ради вiд 10.06.2015 Ns зз7 зi змiнами, запитувачу
безкоштовно надаютъся копii перших 10 cTopiHoK документа (будь-якого з
документiв).

звертаемо Вашу уваry на Те, що протягом вiдведеного часу з дня
вiдправлення Вам рахунку до ,щепартаменту реестрацii xapkiBcbkoi Micbkoi ради
пiдтвердження оплати BapTocTi фактичних витрат на комп'ютерну обробку
документiв, зазначених у запитi на iнформацiю, не надiйшло.

ВiдповiДно дО cT.2I ЗаконУ Украiни <Про доступ до публiчноi iнформацii>
(ДаЛi - ЗаКОН), ЗГiДНО З п. 3 ч. l ст. 22 Закону, рiшення виконавчого KoMiTeTy
XapKiBcbKoi мiськоiради вiд 10.0б.2015 J\ъ 337 розпорядник iнформацiТ мае право



ВiДМОВИти У Задоволеннi запиту у випадку, якщо особа, яка подала запит на
iнформацiю, не оплатила фактичнi витрати, пов'язанi з копiюваншIм або друком.

Вiдповiдальною особою за розгляд запиту, поданого у порядку, що
визначениЙ Законом, у ,Щепартаментi реестрацii XapKiBcbKoi мiсъкоi ради
ВИЗнаЧено начальника вiддiлу органiзацii, виконання та контролю Управлiння з
ПиТань персонЕlлу та органiзацiйноi роботи ,Щепартаменту Чайковську Наталiю
ОлексiiЪну.

На викоНаннЯ вимог частини 4 cTaTTi 22ЗаконУ роз'яснюемо, що рiшення,
Дii ЧИ бездiяльнiстъ розпорядника iнформацii можуть бути оскарженi до
керiвника розпорядника, вищого органу або суду.

ЗГiДНО З частиною 3 cTaTTi 23 Закону оскарження рiшень, дiй чи
беЗДiяльностi розпорядника iнформацii до суду здiйснюються вiдповiдно до
Кодексу адмiнiстративного судочинства Украiни.
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