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3аболотна н.о.
вул" |{ерештоги. 1 |5-\29,
м. запор|т<жя.69005

|{ов|домлято, що Башт| зверненн'{ щодо моя{ливого вчинення
крим;н€!льних правоп0ру1шень та з |нтпих питань за територ|ально}о
к)рисдикц1сто н€штет{ить до компетенц|| прокуратури 3апор{зько{ област1'

з ог]1яду на викладене звернення над!слано для вир11шення до
пр0куратури 3апор|зько| област1, як|й дору{ено орган|зувати нс!ле)кну
перев|рку зг|дно з вимогами чинног0 крим!нальн0го шр0цесу€|льног0
зак0н0давства та п0в|домити Бас про !/ результати у встан0влений 3акон0м

|!роктоор другого [|агдядового в!ддЁлу
за додеря(анням закон!в при провад)кенн1
досудового розсл!дування та п|дтримання -о' к.*"уненко

4Ф192
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пРокуРАтуРА жит()миРсько| 0БлАст!
ву'.;п. 1 '|'равппяп, |!, пт. }!{::топ::гр, |0008 факс: (04!2) 41-46-7!

а,&. |р-, /[х, 1%
|'[а.п{ц п !.1 |{ рокуратра 3агпор!зько! област!

с;у.т' йстпороссэсзц, 2 9ст,

.:т.'}с:по7э!этс'.;тся, б 9 () 5 7

[-о;пов! !1рав.л:!гп1|я запор!зько[ обласп:о|
1-0 "1{ародний 3ахист''
3або.::отпт!й 1'1.Ф.
ву.т. 1е7эе:тоес;, ] ] 5- ] 29
.т т. 1 ст п сэ1э !,;эус',:эус'я' б 9 0() 5

1/,,;",

|{а;трав.т:ято за нале>кн|стто зверне11ня 3або.лтотно| н.0., яке поми'|ко1]о
г!а]1|с.]1а1{0 ! с:;сра;:1,!1о[0 !1рок\'ра1'уро!о !кра|ни на адресу прокуратури
}(и'гом ирс ько| об.лтас'т'|.

| |:.п 
^.'-.']|-]'о'г|! 

;*,-.'];'_:с !\'2!г\0в]ЁЁшс |!11^тт|\/._у- у'''-,[>-ь'&'||1 рс.]|:;я-{) звер|_!ення |1ро!лу |]о|]1]1оми1'и заяв1]ика.

]{ода'т'ок: т;а 61 арк. перш!ому адресату.

1'{ачал ьгт и к |]; дд;.]{у оргатт1 зат11|

гтрийомту 1'р0м1а,1я !1' р0з!)1я]1у
звернег{ь'га за]1и1'; в 1[. Аркаппова
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[1рокуратура }кра!ни

гвншРАльнА пРокуРАтуРА укРА!ни
вул' Р|зттишька. 13]15, м" 1&|в. 0101]

3а6олотна н.о.
вул. |{еремоги, 1 |5-|29,
м. 3апор|хсх<я, 69005

|[ов|домлято, що Батш! зверненн'! ш{одо мох{ливог0 вчинення
крим|нш1ьних правоп0ру1]1ень та з |нтпих питань за терит0р1ально}о
к)рисдикц] ето нале}ки'гь до компетенц|т прокурат}?и 3 апор|зькот обдаст1.

з 0гляду ъ\а викладене звернення над|слан| дпя вир|тшегтня до
прокуратури 3апор|зько| област|, як|й дору{ен0 орган{зувати на-тте}кну
перев|рку зг|дно з вимогами чинного крим|нального пр0цесу'!льн0г0
законодавства та пов|домити Бас про [т результати у встановлений 3аконом
строк.
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за додер)канням закон1в при провадлсенн1
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[1рокуратура }кра[ни

пРокуРАтуРА зАпоР1зько1 оБлАст1
вул. йат1;с.>сова,29а, м.3апор[ж>кя,6905'] Б-тта[1: о11!се@ргао.7р.цкпе1.пе{ факс:(061)225-10-55

30.10.201 5 лъ 19-2519-15 €екрета р!ат }повнова}|{еного Берховно|
Радрп }кра!плгп з прав л1одини

в1.'л. |нсп':стпз1']11с(1ка, 2 ] |8, .ь:. &с|в, 0] 008

| 3аболот!{а н.о.
щ-з. 0ере-тто;:тт, ] ]5-]29, 'тт. 3апор!:>юэтся, 69000

Р|адсилаго за належн|ст}о звернення голови |{равл|ння 3апор|зько|
обласгто| го <Ёародний захист)) 3аболотно| н.о. з приводу можливого
пору1пе!1{{я законо/{авс'гва про достуг{ до публ1нно| |нформац]| та з !нтших

питань ,1ля орган|зац|| розгляду та прийняття р11шення в!дпов1дно до вимог
чинного законодавства.

1|ро результати розгляду про1цу пов!домити автора в установлений
законом строк.

3аявниц1 роз'яс}{]о1о, що в1/дпов!дно до вимог ст. |9 (онституш||
9кра!ни органи прокуратури, ]х посадов1 оооби зобов'язан1 д!яти ли1пе на
п!дста;;]' в ме)ках повнова}1(ень та у спос1б, що передбачен! 1{онституц1ето та
3аконо}1 }кра|ни.

3ат<оном }кра[гти <[1ро г1рокурать,ру>> в|л 14.|о.2014 суттсво зм!нено

ф'р'у реал|зац!] повттотза)кень орган1в ]1рокуратури.

3:>крема, орга1]и прокуратури }кра]ни позбавлено функш|| зд1йснення
нагля/1 " за додер}(анням законодавства про доступ до публ1нно| |нформац|{.

0т'аттето 7 3акогту 9кра|ни к|[ро звернення громадян)) визначено' що
якщо [1и1'ання' пору11]е1{1 в одер>канош4у органом дер}1{авно| влади, м]сцевого
са\{ов|]я.)1ування, п|;1присмс'гвами' установат!,1и, орган1зац1ями незалежно в|д

ф'р' ]'.|3т€ЁФ€11, об'сдна1]няш,1и громадян або посадовими особами зверненн|,
не вх, .]{ять до ]х повнова}1(ень' вог1о в терм1н не б!льтпе п'яти дн|в
перес];,тасться ним|4 за належн1стго в!дпов!дному органу чи посадов1й особ|,
про що тгов1домляс"]:ься громадянину, який |1Фдав звернення.

![ри цьом}, РФ3'яс}{}о[о' що в|дпов1дгто до вимог ст.23 3акону }кра|ни
<|{ро (оступ до публ|нно| |нформац|]> р1тпення' д|т чи безд1яльн|сть

розпо|-.,,:цник!в !нформаш1! можуть бути оскаржен1 до кер!вника

розгтор';,!:.1]ика, виш(ого орг'ану або сулу.
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Разом 3 цим' пов1домля[о, що в!дпов|дно до вимог ст. 255 (9пА|{
протоколи про адм!н!стративне правопору1шення' передбанене ст. 2|2-3
(}пА|{ (порутшення права на |нформац|то), ма1оть право ск.т1адати

уповнова)кен1 особи секретар!ату 9шовнова}(еного Берховно| Ради 9кра!ни з
прав л}одини або представники !повноваженого Берховно| Ради 9кра|ни з
прав лтодини.

,{оёапток: на 6| арк' в перш)) ас)ресу'.

[{ачальник в1дд1лу 3 питань
ро3гляду лист|в та прийому громадя\1 
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[1рокуратура }кра|ни

пРокуРАтуРА зАпоР{зькот оБлАст|
вул. йатросова. 29а, ь'т. 3апор|жжя' 69057 Р-:та!1: о1}тсе@рг:о.ар.ш1спе1.пе1 фацс.(96_1Р2!:!9_5!-

30.10.201 5 л9 19-2519-15 €екрета р1ат ){'повнова}|(еного верховно!
Ради }кра|ни з прав л1одини

вул, !гтсп'та.тп':у/11ська, 2 ]/8, .м. Ёц1в, 0] 008

7 3аболот||а н.о.
\/ 

в1'.т 11ерс.лто":г, ] ] 5- ]29, .мт. 3апор!оюэюя, 69000

Ёадсилаго за нале)кн1ст}о звернення голови |1равл|ння 3апор|зько|
обласно| го <Ёародний захиот)) 3аболотно! н.о. з приводу можливого
пору|пен}{я зак0нодавства шро дост}п до ттубл!нно1 1нформац|! та з |нтпих

питань д.,1я ор1'ан|зац|| розгляду та прийняття р1шення в1дпов1дно до вимог
чинного законодавства.

11ро результати розгляду про1шу пов|домити автора в установлений
законом строк.

3аявттиц1 роз'ясн}о[о, що в1дпов|дно до вимог ст. 19 1(онституш1?

!кра!ни органи прокуратури, }х посадов| особи зобов'язан1 д|яти ли1ше на
п|дстав|, в ме)ках повноважень та у спос|б, що передбачен1 (онотитуц1сто та
законом }кра|ни.

3акот-том !кра|ни <|[ро прокурат}Р}> в|д 14.10.2014 суттсво зм!нено

фор'у решт|зац|| повнова)кень орган|в прокуратури.

3окрема, органи шрокуратури !кра]ни позбавлено функц|| зд|йонення
нагляду за додержанням законодавства про дост}п до публ|нно| 1нформац1|.

€татте;о 7 3акону }кра|ни <[1ро звернення громадян)> визначено, що
якщо питання' пору1пен| в одер>каному органом дер)кавно| влади, м|сцевого
самоврядування' п|дприсмствами' установами' орган]зац!ями незы1ежно в1д

ф'р' власност|, об'сднаннями громадян або посадовими особами зверненн|,
не входять до [х повноважень' воно в терм1н не б!льтше [1'яти дн|в
пересила('ться ними за належн]стго в]дпов!дно]\,1у органу чи посадов|й особ1,

про що пов|домлясться громадянину, який подав 3вернення.

|{ри цьом}, РФз'ясн}о}о' що в1дпов]дно до вимог от.23 3акону 9кра|ни
<|[р' доступ до публ1нно! 1нформац|:> р1гшення, д1т чи безд|яльн|сть

розпорядттик1в !нформац1! мо}куть бути оскаря(ен! до кер1вника

розпоря][1{}]1(а, виш{ого органу або сулу.
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Разом з цим' пов!домля!о, що в!дпов!дно до вимог ст. 255 ()/пА||
протоколи про адм!н1сщативне правопору1пення' передбанене ст. 2|2-з
(9пА|{ (порутпення права на !нформац|го), ма}оть право ск.т1адати

уповнова)кен! особи секретар|ату }повноваженого Берховно| Ради }кра!ни з
прав л1одини або представники 9повноваженого Берховно| Ради }кра|ни з
прав л}одини.

,!о0агпок: на 8! арк. в перц!у ас)рес1:

Ёачальник в!дд1лу 3 питань
ро3гляду лист|в та прийому громадян рамарчук



свкРвтАР1Ат
}повновая{еного Берховно| Ради }кра|ни з прав л}одини

1ел.: (+ з8 044) 25з-22-0з

х'"964у-?/*{-/)7,?-// ,, // ,, '4{:а<ццгв сэ.о4|^

3аболоупн]й [{.9.
вул. 1ерет:аоец, ] ]5-]29,
;и. 3апор!эюэюя, б9000

[]ановна Ёатал|с Флександр|вно!

€екретар|ат 9повновах{еного Берховно| Ради 9кра|ни з прав л}одини
отримав 3а н€|лежн|отто з прокуратури 3апор1зько| област| Башл| скарги щодо
пору1пення 3апор|зькото обласното радото Батпого права на доступ до
публ!нно| |нформац||.

3а результатами розгляду Батпо| скарги в|дкрито провадження.
|1ро результати провадження Бам буле пов|домлено додатково.

3 поваеого

[{ер!вник €екретар!ату Б.Б. (рикливенко

вул. {нститутська, 2 1/8
01008' 1{и{в' )/кра|на

Ё-гпа]] : оттб@о:т6ш63ша11. 8оу.ца
}:гщ : //тптмтп. огп6в6згп ап. 9от. ша


