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установи <Фбласна |нфекш|т1на

кл!н|чна л|карня> 3апор!зько}
обласно] ради
[|[инкарент<1' Б.,т1.

|[ро лост}п до
публ1нно| |нфорплац|1

!о 3апор1зько| обласно] радт{ гтад|р"т;ллто звер]]енг1'1 в]д 22'02.2016

гр.3аболотно| н.о. отосовно несво€часного надання Башлрт зап:ттувано| не1о

публ|нно! |нформаш|!' неправом|рно| в]дмов14 в наданн! тако! 1нформац!1 (<коп|й

логовор1в про за1(уп1влго товар1в, роб|т, послуг у!(ладених 1(}/ <Фбласна |нфекш|йна

тот|тт!.тна л1т<арнял> 39Р у 2014 та 2015 роках з ус|ьта додат](а1\11] та ак']]ами в11конан1.{}:

роб1т 1 актамтт прийняття та пр!1р]пцання-здач1 в|д]эемо!|тован1.1х рет(от+стртт!ов.}н}]х
та \,1одерн1зованртх об'ст<т|в тощо>) та необгрунтоваЁ1ого в|днесег1ня |нфорпташ1[ до
|нфорплап!] з обпде;д<ен!'1\.1 доступо1!1.

у зв'яз1(\' з ци\,1' звеотасмо Багш1, уваг\/ на необх!дн!сть не\/хильного

дотри\{а}1ня 3ат<ону 9кра|гттт <[1ро дост\/п ло публ!чт:о| |нфорпташ|], (да,1 _ 3атсон}

та д!гочого законодавства з цього п1.1тання' Фсоблив}'!ваг.,, проси1\.{о пРид!лттти ч.'|

ст.6 3акон:', зг!дно з яко!о не п,1о)ке бутпя обме;кехт0 досту{г до |нфорппаш![ прс'г

ро3г|орядя(ен}|я бгодэ*сетнх:плпд ко1птап|1{' волод!п:ппях. користуван1!'[ ч!{

розпор'|ди{е[!!|'[ дер}1(ав!{!{п{9 коп'унальн|!п1 пта*!нопя, }' т0г},1\: чпдсл! до псоп!*"х

в!дпов|дпл!{х до!(умегпт|в. у]!1ов|! отр!|п|а[{!!я ц|1х п<огцт|в .ппт майпла, пр!зви1ца'
1мена, по ба'гьпсов! ф|зингтплх ос!б т'а *паЁдутептува||1|я |ор!1д!{ч!{[[х ос1б. яп;с!

отр[1мали ц[ копптгт або }|а|"{[!о.



1{р|шт того' звертасмо Ба:ш:' уваг\' на ст.21 3акон1'. я1(а встановл}ос' що
в|дпов|дальн|сть за пору1пення законодавства про доступ до шубл1чно? 1нфорпташ11

несуть особи, винн1 у вчиненн1 таких пору1шень:

1) неналання в|дпов1д| на запит;

2) ненадання !нформац|] на 3апит;

3) безп|дставна в|дмова у задоволенн1 запиту на !нфорштац1го;

4) неоприл}однення |нформац1] в]дпов1дно до статт| 15 цього 3акон1,;

5) надання або оприл}однення недостов!рно?, неточно1 або неповно]
|нфорпсаш1т:

б) несвосчасне надання 1нфорштац1:;

7) необгрунтоване в1днесення |нформац|? до !нфооп.:аш|? з обмехсени}1

доступом;
8) незл1йснення ресстрац!! докуптент]в:

9) навмисне приховування або знигцення |нфорптац|т .тгт дот<:,шцент|в.

Фсоби, на А}мк1, яких ]хн| права та законн! !нтересг: пор:,гпен|

оозпорядникам}1 |нформаш1|. ма}оть право на в1дгпкодування матер|ально| та
\1оральъ]о] тлкоди в порядку' визначеному законош{.

Б1дпов|дно до ч.2 ст.212-3 (одет<с1, !кра|нта про адпп|н|стративт-т|

правопору|пення. пору1пення 3акон:, !т<ра1ни ''|1р' дост\/п до публ|чно]
:ноор:;аш||''. а са}1е: необгр}'нтоване в|днесення 1нфорп;аш1| до 1нфорпташ1| з

об:тежен1-1п.{ доступом' ненадання в|дпов|д1 на запит на |нформаш1го, ненадання
1нфорптап|!, неправопл!рна в|дшлова в наданн! |нформац]], несвосчасне або неповне
ь!адання 1нформап||, надання недостов|рно| |нфорпташ11, -

тягне за собого накладенгтя гштрафу на посадов}1х ос|б в1д двадцяти п'ят{т до
п ятдесяти неоподатковуваних шт|н|штум!в доход1в гро\1адян.

Браховттони ви|цев1.1кладене. рекоп,{ендусш{о надати запит\,ван\
гр.3аболотно}о н'о' публ|нн1' |нфорштатт|го та в}1{}1т].: вс!>; необх|дн[.тх заход1в для
недопу111ення пор\/1шень 3акон:' }''кра!нт.т .[{ро дост\/п до публ!чно] |нфорпташ1}> :

вв!рен|й Бапт :'станов1 в пода_]1ь1поь{\

3аступник голови рад1.1 Б.[.йарченко

}1аврт:ненко. 239-05-:15


