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На№ Від

Ірині Анцифровій

В межах повноважень та компетенції Ваш запит розглянуто, за 
результатами розгляду повідомляємо наступне.

Відповідно до ст. 1 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.

Публічною, в розумінні закону, являється інформація, яка відповідає ряду 
критеріїв, зокрема - зберігається у суб'єкта-розпорядника інформації в 
зафіксованому вигляді будь-якими засобами, на будь-яких носіях та/або 
створена ним в процесі своїх обов'язків.

Враховуючи те, що для проведення процедури очищення фільтрів грубої 
очистки води не потребується фахової підготовки чи спеціалізованого 
обладнання, така процедура проводиться виключно силами закладів освіти 
(робітниками з комплексного обслуговування будівель і споруд, які працюють в 
закладах на умовах трудового договору). Очищення фільтрів проводиться 
робітниками в межах виконання трудових функцій без складання додаткових 
документів (угод, актів тощо).

З огляду на викладене вище, змушені у відповідності до ст. 22 Закону 
відмовити запитувачу в наданні запитуваної інформації у вигляді копій 
угод/договорів та актів виконаних робіт щодо послуги з очистки фільтрів, через 
її відсутність у розпорядника інформації.

Додатково повідомляємо, що згідно з інформацією, наданою директором 
Криворізької загальноосвітньої школи №62, після проведення ремонтних робіт 
КП «Кривбасводоканал» на мережах водопостачання, з яких в тому числі 
отримує питну воду школа, виникла необхідність в невідкладному очищенні 
фільтрів, що і було виконано 05.02.2021 в робочий час штатними працівниками 
школи, шляхом перекривання подачі води, демонтажу і промивання сітки 
фільтра, з подальшим пуском води та перевіркою роботи системи 
водопостачан ня.

Заступник голови районної в місті ради —
з питань діяльності виконавчих органів Віктор Легун
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