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Шановний Олеже Олександровичу!
На Ваш запит повідомляю, що відповідно до ст. | 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.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» не вимагає від розпорядника
інформації здійснювати сканування (переведення в електронну форму) документів, які
запитуються, навіть на вимогу запитувача.
Враховуючи вищенаведене, пропонуємо Вам отримати запитувану інформацію у паперовій
формі після підтвердження оплати, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на
інформацію, згідно розпорядження міського голови від 11.02.2020 року М» 38 «Про
друк документів, що надаються
затвердження розміру фактичних витрат на копіювання
2 ст. 21
за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат», керуючись
Закону України «Про доступ до публічної інформації» Вам необхідно відшкодувати витрати
на копіювання запитуваних документів в розмірі 0,2 У» розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб (який встановлений на дату проведення платежу) за виготовлення однієї
20, або отримати
на
сторінки. Кількість усіх сторінок запитуваної інформації становить
безоплатній основі для самостійного сканування (фотографування), в ДП «Сервіс ТЕТ» КІ
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«Тернопільелектротранс», за адресою м. Тернопіль, вул. Тролейбусна,
Отже, у відповідь на запит публічна інформація має надаватися в тій формі, в якій
вона зберігається в розпорядника. Надання інформації в електронному варіанті можливе,
якщо вона наявна у такій формі. У разі якщо після роз'яснення інших можливих форм
отримання чи ознайомлення із запитуваної інформацією немає та Ви наполягаєте на
відмовлено на підставі того, що
наданні в електронній формі, у задоволені запиту може
володіє
не зобов'язаний володіти відповідною інформацією.
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