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Про розгляд запиту 
на шформащю 

На Ваш' запит 
облдержадмшютрацЙ 

Ша зовна паш Наталю! 

нформг.щ'Г' 
• )вана будь-

або. 
СВ01Х 

У 
ПубЛ1ЧН01 

шформацЙ 
(частика 1 

на шформащю вщ 14.12.2015, зареест эовани^ в 
5.12.2015 за № 434/0/48-15, повщомляемо насгупне. 

Згщно 31 статтею 1 Закону Украши "Про доступ до публ1чно'1 
(дал1 - Закон) публ1чна шформащя - це вщображена та задокумент 
якими засобами та н | будь-яких нос1ях шформащя, що була отфимана 
створена в процес1 I виконання суб'ектами владних повноваз сень 
обов'язюв, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться 
володшш суб'екпв владних повноважень, шших розпоряднит 
щформацЙ, визначених цим Законом. 

Запит на шформащю - це прохання особи до розпорядника 
надати публ1чну шформащю, що знаходиться у його володшш 
статп 19 Закону). 

Отже, публ1чна шформаЕ;1я мае зокрема таю ознаки: готовой продукт 
шформацй, який отриманий 'або створений лише в процесг. виконгння 
суб'ектами владних повноважень сво1х обов'язюв, передбачених чинаим 
законодавством; заздалепдь вщображена або задокументована 5удь-якими 
засобами та на будь-яких нос1ях|шформащя. 

У свою чергу вб^чаеться,'що Ви у формг запиту на шформашю бажкете 
отримати в1дпов1д1 на питания щодо кшькост1 людей з о меженями 
можливостями, яю проживакрть на територЙ м. Дншропет{ овська та 
Дн1пропетровсько1 област1, процентне або числове стввщноше шя з них 
швалдав по зору, слуху та опорно-руховому апарату, що не вдаосятьс^ до 
публ1чно1шформацй, й по суп е зверненням. 
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Стаття 2 Закону визначае, що цей закон не поширюеться на 
сфер1 звернень громадян, яю регулюються спёщальним законом. 

Враховуючи вищезазначене, про результата розгляду поруш 
Вас буде повщом^ено департаментом сощального захисту 

В1ДНОСИНИ у 

ших питань 
населения 

облдержадмшютрацп| у порядку та строки, передбачеш Законом У^раши "Про 
звернення громадян".! 
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Заступник голови - кер1вник 
апарату облдержадмшфтраци АХ ТИМЧУК 
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