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Потопахіній  Наталії 

На  Ваш  запит  від  18  лютого  2021  щодо  надання  публічної  інформації  повідомляємо 

настуйне,  згідно  з  частиною  3  статті  24  Закону  України  від  21.05.1997  №  280/97ВР  «Про 

місцеве  самоврядування  в  Україні»  органи  місцевого  самоврядування  та  їх  посадові  особи 

діють  лише  на  підставі,  в  межах  повноважень  та  у  спосіб,  передбачені  Конституцією  і 

законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією  і законами України,  актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України прийнятими у межах їхньої компетенції. 

Крім  того,  зазначаємо,  що  відповідно  до  статті  1  Закону  України  «Про  доступ  до 

публічної  інформації»  від  13.01.2011  №  2939VI  публічна  інформація   це  відображена  та 

задокументована  будьякими  засобами та на будьяких  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. 

Пунктом  6  ч.  1  ст.  14  Закону  України  «Про  доступ  до  публічної 

інформації» передбачено,  що  розпорядники  інформації  зобов'язані,  зокрема,  надавати  та 

оприлюднювати  достовірну,  точну  та  повну  інформацію,  а також  у  разі  потреби  перевіряти 

правильність та об'єктивність наданої  інформації та оновлювати оприлюднену  інформацію. 

У  відповідь  на  Ваш  запит  від  18 лютого  2021  щодо  надання  публічної  інформації  про 

адреси  приймалень  депутатів  міської  ради  із  зазначенням  фракції,  днів  та  часу  прийому 

громадян  із  зазначенням  контактних  телефонів  депутатських  приймалень  Костянтинівська 

міська  рада  повідомляє,  що  згідно  із  статтею  10  Закону  України  «Про  статус  депутатів 

місцевих  рад»  від  11.07.2020  №  93IV  у  виборчому  окрузі  депутат  місцевої  ради 

зобов'язаний:  визначити  і  оприлюднити  дні,  години  та  місце  прийому  виборців,  інших 

громадян;  вести  регулярний,  не  рідше  одного  разу  на  місяць,  прийом  виборців,  розглядати 

пропозиції,  звернення,  заяви  і  скарги  членів  територіальної  громади,  вживати  заходів  щодо 

забезпечення  їх  оперативного  вирішення,  тобто  Костянтинівська  міська  рада,  на  момент 

надходження запиту інформацією яка Вас цікавить не володіє. 

З  урахуванням  законодавчих  положень  суть  запиту  про  надання  публічної  інформації 

полягає  у  проханні  особи  до  розпорядника  надати  інформацію,  якою  володіє  розпорядник. 

При цьому  дана  інформація  має  бути  саме публічною,  тобто на момент  надходження  запиту 

вже  має  існувати  у  вигляді  певного  документа  і  не  потребує  від  розпорядника  створення  у 

відповідь на запит нової  інформації  (зокрема, шляхом аналітичної  роботи). 

Відповідно  пункту  1  частини  1  статті  22  Закону  України  «Про  доступ  до  публічної 

інформації»  розпорядник  інформації  має  право  відмовити  в  задоволенні  запиту  у  випадку. 
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якщо  розпорядник  інформації  не  володіє  і  не  зобов'язаний  відповідно  до  його  компетенції, 

передбаченої законодавством,  володіти  інформацією, щодо якої зроблено  запит. 

У  випадку  незгоди  з  даною  відповіддю  Ви  маєте  право  її  оскаржити  у  передбаченому 

чинним законодавством України  порядку. 
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