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Про розгляд запиту на інформацію

Ваш запит, що надійшов до Національного агентства з питань запобігання
корупції (далі – Національне агентство) засобами електронного зв’язку 24.01.2022 та
зареєстрований за вхідним № 59/ЗПІ-21 від 24.01.2022, щодо такого: «Минулий запит
вже не актуальний. Прошу терміново надати інформацію» (мовою оригіналу),
розглянутий.

У ч. 2 ст. 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.

Відповідно до ч. 1 ст. 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 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.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону, запит на інформацію − це прохання особи до
розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його
володінні.

У ч. 5 ст. 19 Закону визначено, що запит на інформаціюмає містити, крім іншого,
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого
зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

Зважаючи на право запитувача вказати у запиті на інформацію лише її загальний
опис слід зауважити, що такий опис має бути достатньо точним, що дасть змогу
ідентифікувати необхідну запитувачу інформацію та надати її впродовж терміну
визначеного Законом.
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Таким чином, беручи до уваги зазначене, абстрактність змісту Вашого запиту, а
також те, що запити на публічну інформацію направлялись Вами до Національного
агентства неодноразово, не вбачається за можливе встановити яка саме публічна
інформація, розпорядником якої є Національне агентство, Вас цікавить, а також те,
який із Ваших запитів слід вважати неактуальним.

Водночас, у п. 6 ст. 14 Закону передбачено, що розпорядники інформації
зобов’язані надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а
також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації.

Беручи до уваги зазначене повідомляємо, що Ваш запит може бути повторно
вивчений на предмет задоволення за умови надання уточнюючої інформації, яка саме
публічна інформація, розпорядником якої є Національне агентство, Вас цікавить.

Також звертаємо Вашу увагу, що на всі Ваші численні запити на інформацію, що
надходили до Національного агентства, Вам були надані ґрунтовні відповіді в повному
обсязі.
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