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Про налання повторноi iнформачii
щодо депутатiв Бучанськоi селищноi
ради п'ятого скJIикання

На виконання Вашого запиту Ns04-08/2lз549 вtд 2'7 .07 ,2021'р. про надання
iнформачii щодо депутатiв Бучанськоi селищноi рали п'ятого скJIикання

повiдомляемо наступне
22 лилня202lр. листом Ns05-05/271 була надана виtIерпна вlдповlдь на запит
гр.Л.Половинськоi, яка була направлена як на адресу Бучанськоi MicbKoi ради, так
i ло I]ентральноi виборчоi KoMicii та гр. Л. Половинськiй. В IHTepHeT мережi, на
сайтi к!оЪтуп до правди> в TeMi запитiв кРезультати мiсцевих виборiв 2006 року
до мiськради Бучi.> одразу висвiтлюються вiдповiдi, якi направляються на
електронну адресу гр.л.половинськоi. Тому, жодного порушення щодо строкв на
вiдсутнiсть розумiння
роu.п"Д або вiдпОвiдеЙ по cyTi не мае. HaToMicTb вбачаеться
запитувача визначення розпорядника iнформачii та сформування 3агального опису
запитуваноi iнформацii.
Хоча запиryвана iнформацiя е вiдкритою та в IHTepHeT мережi 3 нею можна
ознайомитись, гр. л. Половинська вирiшила потролити Щентральну виборчу
комiсiю, а також iншi установи.
звертаемо увагу, що метою i сферою дii Закону Украiни кпро доступ до
публiчноi iнформацii)) е забезпечення прозоростi та вiдкритостi суб'сктiв владних

i

створення механiзмiв реалiзаuii
реалiзаuii права кожного на доступ до
повноважень
публiчноi iнформачii.
частиною 1 статгi 1 Закону визначено, що публiчна iнформачiя це
вiдображена та задокументована буль-якими засобами та на буль-яких носiях
iнформачiя, що була отримана або створена в процесi виконання суб'ектами
владних гIовноважЬ"" auоl* обов'язкiв, передбачених чинним законодавством, або
яка знаходиться у володiннi суб'скгiв владних повноважень, lнших розпорядникlв
публiчноi iнформацii, визначених цим Законом. Публiчна iнформаuiя е вiдкритою,
KpiM випадкiв, встановлених законом.
розпорядниками iнформачii для цiлей Закону Украiни кпро доступ до
гryблiчноi iнформаuii> визнаються в ст. 13.
виконання запиту на iнформашiю не потребуе у3агальнення, аналiтичноi
обробки даних, не вимагае створення у вiдповiдь на запит новот iнформаuii або
.ruop.rr* ii в iнший спосiб, В частинi 1 cTaTTi 5 Закону зазначено, що доступ до
ii
гryблi.rноi iнформацii i забезпечуеться шляхом систематичного та оперативного
в мережi
оприлюДнення в офiчiйНих друкОваних виданнях, на офiцiйних веб-сайтах
IHiepHeT, на iнформацiйних стендах та будь-яким iншим способом,
водночас, для виконання запиту, Що стосуеться пошуку ретроспективноi
iнформачii за локументами apxiBy, виконавцем ретельно вивчаютъся вlдомост1, якl
мiстяться в заявi, проводиться виявлення витребуваних вiдомостей в документах, у
apxiBHa довiдка
разi HaJIBHocTi таких вiдомостей, оформлюеться вlдповlдна
(офiцiйнО затверджений apxiBoM документ, Що мас юридичну ."ry i мiстить
(пiдтверджус) iнформачiю про предмет запиry на пrдставl документlв аркву lз
зазначенням ix пошукових даних.
питч}нь отримання вiдомостей 3а архiвними
Таким чином, запит
УкраТни
документами не вiдносяться до категорii, що пiдпадаютъ пiд дiю Закону
кпро доступ ло публiчноi iнформачii>. Порядок розгляду на виконання таких
запитiв регулюеться положенням законiв Украiни кПро звернення громадян>, кПро
iнформiuiю>, <Про нацiональний архiвний фо"д та apxiBHi установи>.
нагадуемо, .цо вiдповiдно до ст.1 Закону Украiни кпро Нацiональний
архiвний бонл та apxiBHi установи> apxiBHa установа, apxiB, архiвний пiдроздiл,
архiвний вiддiл - цо вiдповiдно установа чи струкгурний пiдроздiл, що забезпечуе
оълiк зберiгання архiвних документiв, використання вiдомостей, що в них
або здiйсшос
мiстяться ,Ь формування Нацiонального архiвного фо"ду
сферi apxiBHoi справи
управлiн"", "ау*ово- дослiдну та iнформачiйну лiяльнiсть у
i дiловолства.
ВраховуючИ вищезазНачене повторюемо, що вiдповiдь щодо депутатiв
БучансьКоi селиЩноi радИ п'ятогО скJIикання була надана в повному обсязi та
правильно своi
рекоменДусмо заJIвниIry Л. Половинськiй в подальШому формувати
.
:
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т-запити i звертатись за iнформачiею установ та оргашв у вlдповlдност1 до 1х
повноважень та компетентностi.
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