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На Ваш запит стосовно надання iнформацii щодо розмiру заробiтноi плати
аПаРаТУ УПРавлiння мiськоi ради та виконавчого KoMiTery MicbKoT ради за лютий
202l РокУ iз зазначеншIм скJIадових заробiтноi плати (оклад, н4дбавки, премii
ТОЩО) з вказiвкою на прiзвища, посаци, а саме - вiдомостi нарахування заробiтноi
ПЛаТИ, ВИКОНаВчиЙ KoMiTeT Обухiвськоi мiськоi ради у меж€lх повнов€Dкень
повiдомляе наступне.

Вiдповiдно до ст. 19 Конституцii УкраiЪи органи державноТ влади та
ОРГани мiсцевого самоврядування, ik посадовi особи зобов'язанi дiяти лише на
пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, що передбаченi Констиryцiею та
законами УкраiЪи.

Вiдповiдно до частини З cTaTTi 24 Закону Украiни пПро мiсцеве
СаМОВРяДУВаНня в УкраiЪi> органи мiсцевого самоврядування та ik посадовi
ОСОби Дiють лише на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, передбаченi
Констиryцiею i законами УrqpаiЪи, та керуються у своiй дiяльностi Констиryцiею
i законами УкраiЪи, актами Президенlа УкраiЪи, Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, а

Верховноi Ради i Ради MiHicTpiB Автономноi Ресгryблiки Крим, прийнятими у
межах ikHboi компетенцii.

ПОРядок здiйснення та забезпечення права кожного на доступ до
iНфОРмацii, що зн€lходиться у володiннi суб'ектiв владних повноважень, iнших
РОЗПОРяДникiв публiчноi iнформацii та iнформацii, що становить суспiльний
iHTepec визначае Закон Украiни uПро доступ до публiчноi iнформацiT>.

вiдповiдно до ч. 1 ст. l Закону' Украiни ппро доступ до публiчноi
lнtрормацlrD пуолlчна шQормацlя - це вцооракена та задокументована буль-
ЯКими засобами та на будь-яких носiях iнформацiя, що була отримана або

iнформацii> публiчна iнформацiя вiдображена задокументована буль-

СТВОРеНа В пРОцесi виконання суб'ектами владних повноважень cBoix обов'язкiв,
ПеРедбачених чинним законодавством, або яка знil(одиться у володiннi суб'ектiв
ВЛаДних повноважень, iнших розпорядникiв публiчноi iнформацiТ, визначених
цим Законом.

Отже, визначеним дJlя публiчноi iнформацii е те, що вона заздалегiдь
ЗафiКСована будь-якими засобами та на будь-яких носiях та знаходилась у
ВОЛОдiннi суб'ектiв владних повноважень, iнших розпорядникiв публiчноТ
iнформацii.



Розпорядником iнформацii у процесi здiйснення своеi дiяльностi с
РоЗрa)ryнкова вiдомiсть по вид€tм нарахувань i утримань за лютиЙ 202l року, яка
мiстить найбiльш вичерпну запитувану iнформацiю.

.Щодаток: розрtlхункова вiдомiсть по видам нарахувань i утримань за лютий 202I
року на |2 аркушах.
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