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Щодо розгляду запиту 
на публічну інформацію 

Державна служба України з безпеки на транспорті розглянула запит про 

надання публічної інформації Миколи, який надійшов на офіційну електронну 

адресу Укртрансбезпеки 04 жовтня 2021 року щодо надання інформації стовно 

роботи автоматичних вагових комплексів у Полтавській області та в межах 

компетенції повідомляє.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» публічною інформацією є відображена та задокументована будь-
якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 

створена 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, визначених 

цим Законом. 
Відповідно до пунктів 1 та 4 Положення про Державну службу України з 

безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 лютого 2015 року № 103 (зі змінами), Укртрансбезпека є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 
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Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує 
державну політику з питань безпеки на наземному транспорті. 

Основними завданнями Укртрансбезпеки є реалізація державної політики з 
питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, 
міському електричному, залізничному транспорті; внесення на розгляд Міністра 
інфраструктури пропозицій щодо забезпечення формування державної політики 

з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному 

транспорті; здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на 
автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті; надання у 

передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері 
автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту.

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону, розпорядник інформації, 
який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером 

діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити 

цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це 
запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію 

починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
Враховуючи те, що автоматичні вагові комплекси, які розташовані у 

Полтавській області, перебувають на балансі Державного агентства 
автомобільних доріг України, направляємо запит на отримання інформації для 

надання відповіді автору на перше та друге питання  запиту.
Стосовно питання третього запиту, повідомляємо що штрафні санкції не 

застосовувались. 

Додаток: на 1 арк. (першому адресату) в 1 прим.
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