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Щодо розгляду запиту на 
доступ до публічної інформації 

Шановний пане Маркіяне!

Ваш запит на доступ до публічної інформації від 17 травня 2021 року 
щодо інформації про персональний склад Львівської регіональної комісії з 
реабілітації розглянуто.

Повідомляємо, що розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації від 18 лютого 2021 року № 93/0/5-21 «Про внесення змін у 
додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
04 квітня 2019 року № 309/0/5-19» затверджено діючий склад Львівської 
регіональної комісії з реабілітації (додається).

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації  
«Про затвердження Положення про регіональну комісію з реабілітації» від 
14 лютого 2019 року № 109/0/5-19, персональний склад регіональної комісії на 
підставі пропозицій органів, установ, посадових осіб, наукових установ, 
громадських об’єднань затверджується головою обласної, державної 
адміністрації. 

Частина членів комісії є делегованими представниками від таких установ:
- Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 
- Головного управління поліції у Львівській області;
- Державного архіву Львівської області;
- Управління Служби Безпеки України у Львівській області;
- Українського інституту національної пам’яті;
- Львівської обласної ради;
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- прокуратури Львівської області, та не потребують подачі заяв для 
участі у доборі кандидатур.

Члени регіональної комісії від наукових установ, громадських об’єднань 
подають заяви у яких міститься міститься конфіденційна інформація, на яку у 
Львівської обласної державної адміністрації немає дозволу на розповсюдження, 
оприлюднення чи передачу третім особам. 

Відтак, з урахуванням Законів України «Про захист персональних даних» 
та «Про доступ до публічної інформації», надсилаємо Вам копії заяв з 
додатками в частині, що не належить до інформації з обмеженим доступом.

Також повідомляємо, що Львівською обласною державною 
адміністрацією будуть скеровані відповідні запити про згоду на оприлюднення 
та розповсюдження персональних даних. Якщо члени комісії нададуть таку 
згоду, заяви та додатки до них, у яких міститься інформація з обмеженим 
доступом будуть надіслані додатково.

 
Додатки: копія розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 
лютого 2021 року № 93/0/5-21 «Про внесення змін у додаток до розпорядження 
голови обласної державної адміністрації від 04 квітня 2019 року № 309/0/5-19» 
та копії заяв з додатками членів Львівської регіональної комісії з реабілітації.

З повагою

Перший заступник голови                    Андрій ГОДИК 
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