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Щ одо розгляду запиту на 

публічну інф ормацію

Розглянувш и у П івденно-західному м іжобласному територіальному відділенні 

А нтимонопольного комітету У країни (надалі -  В ідділення) Ваш запит на публічну інф ормацію  

від 11.06.2021 (вх. В ідділення від 14.06.2021 № 72-01/15-пі), в меж ах повноваж ень повідомляємо 

наступне.

На виконання розпорядж ення А нтимонопольного комітету У країни від 28.11.2019 № 23- 

рп «Про реорганізац ію  територіальних відділень А нтимонопольного комітету України» (зі 

змінами) 01 червня 2020 року припинено виконання функцій Тернопільським територіальним 

відділенням А нтим онопольного комітету У країни, з 02 червня 2020 року виконання його 

функцій розпочало Х мельницьке обласне територіальне відділення А нтимонопольного комітету 

України. 05 червня 2020 року Х мельницьке обласне територіальне відділення

А нтимонопольного комітету У країни було перейменовано на П івденно-західне міжобласне 

територіальне відділення А нтимонопольного комітету У країни.

В ідповідно до статті 1 Закону У країни «Про доступ до публічної інформації» публічна 

інформація -  це відображ ена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 

інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 

повноваж ень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством , або яка знаходиться у 

володінні суб’єктів владних повноважень, інш их розпорядників публічної інформації, 

визначених цим Законом.

В изначальним для публічної інф ормації є те, що вона заздалегідь заф іксована та на будь- 

яких носіях знаходилась у володінні розпорядника інформації.

В раховую чи викладене, В ідділенням  підготовлено наяву інф ормацію , яка відповідає 

критеріям запиту.

А дм іністративною  колегією  Тернопільського обласного територіального відділення 

А нтимонопольного комітету У країни (далі -  Тернопільське В ідділення) листом від 29.05.2018 

№ 69-02/181 виконавчому комітету Тернопільської м іської ради надано рекомендації від

29.05.2018 №  69/16-рк/к про припинення дій, які містять ознаки поруш ення законодавства про 

захист економічної конкуренції (надалі -  Рекомендації).

У зв ’язку із невиконанням  виконавчим комітетом  Тернопільської міської ради 

Рекомендацій, розпорядж енням адміністративної колегії Тернопільського Відділення від

11.05.2019 № 69/2-рк/к розпочато розгляд справи № 909-АД  за ознаками вчинення виконавчим
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комітетом Тернопільської м іської ради поруш ення законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченого пунктом 3 статті 50 та частиною  перш ою  статті 15 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних дій органів місцевого 

самоврядування, які мож уть призвести до обмеження конкуренції.

За результатам и розгляду справи № 909-АД , ріш енням адміністративної колегії 

Тернопільського В ідділення від 24.09.2019 № 69/27-р/к (далі -  Ріш ення):

1) визнано д ії виконавчого комітету Тернопільської м іської ради, які полягали у 

встановленні:

- у П олож енні про погодж ення режиму роботи о б ’єктів сфери торгівлі та сфери 

обслуговування населення на території м. Тернополя терміну д ії П огодж ення режиму роботи 

для об’єктів торгівлі в тимчасових спорудах;

- у П олож енні про порядок розгляду заяв щ одо встановлення нічного режиму роботи 

закладам торгівлі, побуту, ресторанного господарства та закладам  дозвілля обмежень для 

суб’єктів господарю вання щ одо режиму роботи у нічний час закладів, розташ ованих в 

житлових будинках, а також безпідставних вимог щодо надання окремих документів

поруш енням, передбаченим пунктом  3 статті 50 та частиною  перш ою  статті 15 Закону 

У країни «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних дій органів 

місцевого самоврядування, які можуть призвести до обмеження конкуренції;

2) зобов’язано виконавчий комітет Тернопільської м іської ради припинити поруш ення 

законодавства про захист економічної конкуренції.

Л истом  від 09.01.2020 № 144/06-10 виконавчий комітет Тернопільської м іської ради 

повідомив про виконання Ріш ення Тернопільського Відділення.

В ідповідно до статті 23 Закону У країни «Про доступ до публічної інф ормації», ріш ення, 

дії чи бездіяльність розпорядників інф ормації можуть бути оскаржені у судовому порядку.

Голова Відділення Олег ФЕДОРЧУК
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