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Про розгляд запиту
на надання публічної інформації (документів)

Розглянувши електронний запит про надання публічної інформації 
(документів) від 25.09.2020 з приводу надання копій документів конкурсної 
документації конкурсу на визначення виконавця послуги з вивезення твердих 
побутових відходів, Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва Кам’янської міської ради (далі по тексту Департамент) 
повідомляє наступне.

Частиною 1 статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» (надалі Закон) передбачено, що 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.

Суб’єктами владних повноважень є органи державної влади, інші 
державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади 
Автономної Республіки, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські 
функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковим для 
виконання (пункт 1 частини 1 статті 13 Закону).

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону, запитувач має право звернутися 
до розпорядника інформації із запитом на інформацію не залежно від того, 
стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини 
подання запиту.

Керуючись частиною 1 статті 20 Закону, розпорядник інформації має 
надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня 
отримання запиту.

Статтею 19 Конституції України закріплено, що 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.

3 12 березня до 3 квітня 2020 року в Україні запроваджено карантин через 
спалах у світі короновірусу. Таке рішення було прийнято на засіданні 
Кабінету Міністрів України 11 березня 2020р.

В подальшому 22 серпня 2020 року Кабінетом Міністрів України було 
прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31.10.2020 
року включно.



Підпунктом 3 пункту 2 розділу прикінцевих положень Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19)» 
установлено, що з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків 
звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та строків 
надання цих послуг, визначених законом.

Керуючись вище зазначеним у сукупності строк розгляду електронного 
запиту про надання публічної інформації (документів) від 25.09.2020 
призупинено до усунення обставин передбачених Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19)», 
що слугують підставою для зупинення перебігу строку розгляду запиту.
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