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Про розгляд запиту на інформацію
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Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне
агентство) розглянуло Ваш запит на інформацію.
Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
(далі – Закон), 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 з ч. 1 ст. 19 Закону, запит на інформацію − це прохання особи до
розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його
володінні.
У п.п. 1 та 4 ч. 1 ст. 22 Закону передбачено, що розпорядник інформації має право
відмовити в задоволенні запиту у випадках, якщо:
не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої
законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою
статті 19 цього Закону.
Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про запобігання
корупції» Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі
спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну
антикорупційну політику. Повноваження Національного агентства визначені у ст. 11
цього закону.
Враховуючи зазначене, Національне агентство відмовляє в задоволенні Вашого
запиту. Відповідальний за розгляд запиту – Андрощук Валентина Захарівна, головний
спеціаліст відділу розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації
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Згідно зі статтею 23 Закону рішення, дії чи бездіяльність розпорядників
інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або
суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду
здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
Додатково інформуємо, що у Національного агентства відсутні підстави для
вжиття заходів реагування, передбачених у ч. 3 ст. 22 Закону, так як Ви самостійно
направили аналогічний запит до Державної аудиторської служби України.
В.о. керівника Управління
документообігу та контролю
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