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Виконком міської ради

Про розгляд звернення
Пане Денисе!

На Ваш запит, що надійшов до виконкому Криворізької міської ради з 
питання надання інформації щодо міських автобусних маршрутів загального 
користування №№201 та 306, повторно повідомляємо наступне.

Згідно зі статтею 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 ство
рена 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, ви
значених цим Законом.

Суть запиту зводиться до прохання надати інформацію, якою володіє ро
зпорядник. Закон України «Про доступ до публічної інформації» надає право 
доступу до вже існуючої інформації (документів) і не вимагає створення у від
повідь на запит нової інформації (зокрема, шляхом проведення аналітичної ро
боти, тощо).

В свою чергу, Ваш запит містить прохання повідомити про дані, надання 
яких потребує виконання спеціальних дій, спрямованих на створення нової ін
формації, іцо не підпадає під ознаки вищезазначених норм Закону.

Ураховуючи вищевикладене, незважаючи на те, що Закон України «Про 
доступ до публічної інформації» не вимагає від розпорядника інформації ство
рювати нову інформацію, навіть на вимогу запитувача, інформуємо, що переве
зення громадським транспортом загального користування у місті організовані 
та виконуються відповідно до рішення виконкому Криворізької міської ради від 
28.08.2020 №426 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 
09.01.2019 №17 «Про затвердження міської маршрутної мережі пасажирського 
транспорту», зі змінами.

Управління транспорту та телекомунікацій 
вих. № K-43-I3/22 від 30.08.2021
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Відповідно до вищезазначеного рішення, на міському автобусному марш
руті загального користування №201 передбачено роботу 20 автобусів, на 306 -  
10 автобусів.
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