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На Ваш Зацит стосовно надання iнформацii щодо загальноТ суми премii,
ЯКУ бУЛО ВиПлачено працiвникам апарату управлiння мiськоi ради та виконавчого
KoMiTeTy MicbKoT ради за сiчень - серпень 2021 року, Виконавчий KoMiTeT
ОбУхiвськоi MicbKoT ради КиТвськоТ област,i у межах повноважень повiдомляе
наступне.

Вiдповiдно до ст. i9 Ко".rитуцiТ Украiни органи державноТ влади та
ОРГаНИ мiсtдевого самоврядування, ik посадовi особи зобов'язанi дiяти лише на
ПiДСТавi, В межах повноважень та у спосiб, що передбаченi Конст,итуцiею та
законами Украiни.

ВiДПОвiдно до частини З ста,гтi 24 Закону УкраТни ,,Про мiсцеве
СаМОВРЯДУВаННЯ в YKpaiHi>> органи мiсцевого самоврядуванFIrI та ix посадовi
ОСОбИ ДiЮть лише на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб. передбаченi
КОнСtитуцiсю i законами Украiни, та керуються у своТй дiяльностi [.,онституцiсю
i ЗаКОнами Украiни, актами Президента Украiни. Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, а
В АВТОНОмнiй Республiцi Крим також нормативно-правовими актами
Верховноi Ради i Ради MiHicTpiB Автономноi Республiки Крим, прийнятими у
межах ТхньоТ компетенцiТ.

ПОРЯДОК здiйснення та забезпечення права ксжного Hai доступ до
iНфОРмацiТ. що знаходиться у володiннi суб'сктiв владних повноtsаrrtень, iнших
РОЗПОРЯДНикiв публiчноi' iнформацiТ та iнформацii, що становить суспiльний
iHTepec визначае Закон Украiни <Про доступ ло публiчноТ iнформаr{iТ>.

вiдповiдно до ч. l ст. l Закону, Укратни uпро доступ _]о публiчноi
iнформацiт> публiчна iнформацiя - це вiдображена та задокумеЕ тована буд"-
ЯКИМИ ЗаСОбами Та на будь-яких носiях iнформацiя, що була опlимана або
СТВОРеНа в процесi виконання суб'ектами владних повноважень cBoik обов'язкiв,
ПеРеДбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володiннi суб'сктiв



владних повноважень, iнших розпорядникiв публiчноТ iнформацii', визначених
цим Законом.

Разом з тим' Закон Украiни пПро доступ до публiчноi iнrРrэрмацii> не
мiстить вимог щодо створення розпорядником iнформашii новоТ iнформачiТ за
запитом шJuIхом ана.пiтичноi роботи або збору даних вiд iнших р)зпорядникiв
iнформацiТ.

Отже, визначеним для публiчноТ iнформацiТ с те, що вона зазда.тегiдь
зафiксована буль-якими засобами та на буль-яких носiях та знаходилась у
володiннi суб'сктiв владних повноважень, iнших розпорядникiв публiчноi
iнформацii.

Розпорядником iнформацiТ у процесi здiйснення своеi дiяльностi е

розрахункова вiдомiсть по видам нарахувань i утримань, яка мiстить найбiльш
вичерпну запитувану iнформацiю, та направлялась i опублiкована на сайтi
,Щоступ до Правди за запитуваний перiод.
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