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№   _________________                          Євгенію Саполовичу  

від “__” _______ 20__ р.                         foi+request-81811-c2723537@dostup.pravda.com.ua 

на №   ________________  

від “__” _______ 20__ р.   

 

Розглянувши Ваш запит на отримання публічної інформації, повідомляємо наступне. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про публічну інформацію», 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. 

Згідно ч. 1 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запит на 

інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, 

що знаходиться у його володінні. 

Відповідно до п. 1 ч. 1, ч. 3 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких 

випадках: 

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, 

передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит. 

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом 

або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний 

направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це 

запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня 

отримання запиту належним розпорядником. 

У Вашому запиті Ви просите надати письмові скарги, звернення подані громадянами 

до КП «Уманьводоканал», УКП «Уманьтеплокомуненерго» та відповіді до них. Виконавчий 

комітет Уманської міської ради не є розпорядником вказаної інформації, проте за характером 

діяльності нам відомо хто нею володіє, тому повідомляємо, що Ваш запит буде надісланий 

КП «Уманьводоканал», УКП «Уманьтеплокомуненерго» для відповідного реагування. 

 

Секретар виконавчого комітету                                                                                Н.М. Сиротюк 
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