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На №

Про розгляд запиту на
публічну інформацію

Шановний пане Євген!

Департаментом юридичного забезпечення за дорученням керівництва МВС
у межах компетенції розглянуто Ваше звернення, оформленого як запит на
публічну інформацію, про надання роз’яснень з деяких питань діяльності
Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України.

За результатами розгляду повідомляємо, що відповідно до частини першої
статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна
інформація – це 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 пункту 1 частини п’ятої статті 19 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» запит на інформацію має містити, у тому числі
ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти,
а також номер засобу зв'язку, якщо такий є.

Згідно з частиною першою статті 28 Цивільного кодексу України ім'я
фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного
імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної
меншини, до якої вона належить.

Пунктом 4 частини першої статті 22 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» встановлено, що розпорядник інформації має право
відмовити в задоволенні запиту у випадку, якщо не дотримано вимог до запиту
на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 цього Закону.

Звертаємо увагу на те, що порядок реалізації права на безоплатну правову
допомогу, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги,
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державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги врегульовано
Законом України «Про безоплатну правову допомогу».

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 7 Закону України «Про
безоплатну правову допомогу» надання консультацій і роз'яснень з правових
питань є видом правової послуги що належить до безоплатної первинної
правової допомоги.

Ураховуючи те, що запитувана Вами інформація не відповідає критеріям
публічної інформації та зважаючи на те, що Ваш запит не містить обов’язкових
реквізитів, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про
доступ до публічної інформації», його розгляд в порядку, установленому
Законом України «Про доступ до публічної інформації» не є можливим.

Крім того інформуємо, що відсутність обов’язкових реквізитів у Вашому
зверненні, оформленого як запит на публічну інформацію, також унеможливлює
його розгляд відповідно до Законів України «Про звернення громадян» та «Про
безоплатну правову допомогу».

У разі надходження належним чином оформленого запиту та/або звернення
його буде розглянуто в установленому законодавством порядку.

Одночасно інформуємо, що відповідно до частини першої статті 23 Закону
України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність
розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника,
вищого органу або суду.

З повагою
заступник директора Роман КУЦЕКОНЬ

Ольга Радченко 256 13 15


