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|{ро розгляд звернення

Ёа Батпе звернення в|д 22'02.20|6 стосовно пору!шення головним л1карем

комунально| установи <Фбласна |нфекц1йна кл|н|чна л|карня> 3апор|зько|

облаоно] ради 3акону }кра|ни .|[ро доступ до публ|нно| |нформац!|>, яке

виразилося у несвоечасному наданн| публ|.тно| 1нформац||, неправом1рн|й в|дмов|

в наданн| тако] 1нформац!| (<коп|й договор|в про закуп!влто товар|в, роб|т, послуг

укладених 1{} <Фбласна |нфекц|йна кл|н|чна л!карня) 3ФР у 2о|4 та2015 роках з

ус|ма додатками та актами виконаних роб|т ! актами прийняття та лриймання-

здач| в|дремонтованих реконструйованих та модерн|зованих об'скт!в тощо>) та

необгрунтованому в|днесенн| 1нформац|] до 1нформац!] з обмеженим доступом,
пов|домляемо наступне.

Б!дпов!дно до ст.19 1{онституц1| !кра|н!1 та ст.24 3акону !кра|ни "|[ро
м1сцеве самоврядування в 9кра|н|'' 3апор|зька обласна рада, як орган м1сцевого
оамоврядування, та !1 посадов1 особи повинн| д\яти ли1ше на п1дстав1, в ме)ках

повнова)!(ень та у спос|б, передбанен| 1(онституц|сго | законами 9кра|ни,
керуватися у сво|й д|яльност| 1{онституц|сго | законами }кра|ни, актами
|{резидента !кра|ни, 1{аб|нету Р11н!стр1в !кра!ни, прийнятими у ме)ках !хньо]
компетенц||.

у зв'язку з цим, при вир|тпенн1 порушлених Бами у зверненн| питань,
необх|дно керуватися нормами д|точого законодавства.

Браховугочи те' що викладен| Бами у зверненн| вимоги грунту}оться на
пору1шенн| головним л!карем комунально] установи <Фбласна !нфекц1йна к.тт|н|чна



л|карня> 3апор|зько| обласно| ради 3акону }кра!ни .|{р' доступ до публ|чно|

1нформац|{>>, вва>касться за необх|дне звернути Батпу увагу на ст'23 цього 3акону.

[ак, зг!дно 3 ц|его нормого р1тпення, д]! чи безд!яльн|сть розпорядник|в
1нформац1? можуть 6ути оскаржен| до кер!вника розпорядника' вищого органу або

суду.|{ри цьому,залитувач мае право оскарх{ити: в|дмову в 3адоволенн| запиту на
|нформац|то; в1дстрочку 3адоволення запиту на |нформац|то; ненадання в!дпов1д|

на 3апит на |нформац1го; надання недостов1рно| а6о неповно| 1нформаш!};

несвоечасне надання !нформаш||; невиконання розпорядниками обов'язку
ог1рил}одн}овати |нформац1го в|дпов!дно до статт| 15 цього 3акону; 1нтш| р!гшення'
д|| чи безд!яльн|сть розпорядник|в !нформац|], що пору1пили законн| права та

1нтереси заг1итувача.

Биходячи з того, !!{Ф д|точим законодавством 9кра|ни 3апор|зька обласна

Рада не визначена, як вищий орган комунально| установи, Би мо}кете

скористатиоя правом на оскарження р|тпень, д1йчи безд|яльност| вищезазначеного

розг{орядника |нформац1! до суду в|дпов|дно до 1{одексу адм|н!стративного
судочинства !кра|ни.

Разом з цим' зазначасмФ, 1{Ф 3апор|зькото обласного радо}о до комунально|
\|станови кФбласна !нфекш1йна кл!н1чна л1карня> 3апор!зько! обласно? Ради
направлено в|дпов|дного листа |з зазначенням необх|дност1 дотримання 3акону
9кра|ни .|[ро доступ до публ|нно| 1нформац||> та усунення таких пору1пень
(коп1я додасться).

!одаток: коп|я листав|д(|, [5;|г/ !{р[ /'5-{37^,4- на *{арк'в1прим.
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