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Про результати розгляду запиту від 30.08.2011
щодо надання копій окремих розпоряджень
голови райдержадміністрації
Шановний Сергію Васильовичу!
За результатами розгляду Вашого запиту про надання копій окремих
розпоряджень голови райдержадміністрації (зареєстровані за номерами 266/11-р –
270/11-р, 284/11-р – 286/11-р, 318/11-р – 322/11-р) повідомляю наступне.
Запитуваними Вами розпорядженнями жителям окремих населених пунктів
району виділено земельні ділянки в натурі (на місцевості), взамін сертифікатів на
право на земельну частку пай видані державні акти на право власності на земельні
ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
У текстах всіх перелічених Вами розпоряджень міститься інформація, доступ
до якої сторонніх осіб обмежується відповідно до законів України «Про
інформацію», «Про доступ до публічної інформації» (місце проживання особи, № та
площа земельної ділянки, яка їй виділяється).
Стаття 5 Закону України «Про інформацію» передбачає, що реалізація права
на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні,
соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших
громадян, права та інтереси юридичних осіб.
Пункт 1 статті 11 цього ж закону передбачає, що інформація про фізичну
особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу,
яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

За статтею 32 Конституції України, пунктом 2 статті 11 Закону України «Про
інформацію» не допускається збирання, зберігання, використання та поширення
конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених
законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та
захисту прав людини.
Пункт 3 статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
передбачає, що розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу,
зобов'язані використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом,
вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї
інших осіб.
Відповідно до пункту 2 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної
інформації», зважаючи на пункт 2 статті 6 цього ж закону, для захисту прав інших
людей відмовляємо Вам у задоволенні запиту оскільки інформація, що
запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.
При цьому, враховуючи вимоги пункту 4 статті 22 Закону України «Про
доступ до публічної інформації», відповідно до статті 23 цього ж закону
повідомляю, що відмову у наданні інформації Ви має право оскаржити до
Хмельницької обласної державної адміністрації (адреса: 29005, м. Хмельницький,
майдан Незалежності, Будинок рад) або Новоушицького районного суду (адреса:
32600, смт Нова Ушиця, вул. Українська, 27).
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду
здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України
Якщо на Вашу думку райдержадміністрацією порушені Ваші права та законні
інтереси Ви маєте право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в
порядку, визначеному законом.
Відповідальний за розгляд запиту: Гаєвський Віталій Анатолій, завідуючий
сектором контролю апарату райдержадміністрації.

З повагою
перший заступник голови адміністрації

О.Московчук

