
MicbKoMy головi

В.Антонюку

На депутатський запит Щворжака Р, А., пiдтриманий рiшенням MicbKoT ради вiд 28.04.2021 }lb

492, про припинення та недопущення порушення норм законодавства пiд час висвiтлення

iнформацiТ вiд iMeHi !убенськоi MicbKoT ради, повiдомляемо наступне.

Коментар на Ваш допис було розмiщено 01.04.202l на сторiнцi "[убно-влада-онлайн"

в соцiальнiй мережi Facebook, яка не с засобом масовоТ iнформачii органу мiсцевого

самоврядування. Соцiальна мережа Facebook покликана допомагати друзям, дiловим

партнерам та iншим особам спiлкуватись та встановлювати зв'язки мiж собоюо вiдiграс

важливу роль в тому, як розв'язуються проблеми, працюють органiзацiТ. При цьому oKpeMi

iндивiди на шляху до власних цiлей у сочiальнiй мережi використовують TaKi атрибути, як

нелружнiсть, Еетерпимiсть, принизливiсть, брутальнiсть, а iнколи вiдверте хамство. У дописi

'ОКоментар на допис голови земельноi комiсii'депутат Щворжака Р. А." керiвництво MicbKoi

ради використовуючи TaKToBHi мовленневi конструкuiТ репрезентувало об'ективну позицiю

u]одо питання, яке розгорнулася навколо звернення заявницi Котенко Ольги Михайлiвни.

Щоречно буле нагалати, що З\.0З,202l вiд заявницi Котенко о. М. надiйшла заява про

припинення розгляду Ti попереднього звернення про надання дозволу на укладення договору

користування земельною дiлянкою (суперфiцiй) на вул, Сурмичi, 99 в м, ,Щубно, Таким чином

було мiською радою було завершено розгляд суспiльно-резонансного питання, однак

пристрастi за цим зверненням не вщlхли досi.

Вiдповiда,тьнiсть за порушення законодавства Украiни про порядок висвiтлення

дiяльностi органiв лержавноi влади та органiв мiсцевого самоврядування передбачена

статтею 24 Закону Украiни О'Про порядок висвiтлення дiяльностi органiв державноi влади та

органiв мiсцевого самоврядування в Украiнi засобами масовоi iнформачii"', зокрема:

дисциплiнарна, цивiльно-правова, адмiнiстративна та кримiнальна вiдповiдно до

законодавства УкраТни. Соцiальна мережа Facebook у розр,тiннi Закону УкраТни "Про порядок

висвiтлення дiяльностi органiв державноТ влади та органiв мiсцевого самоврядування в

УкраiЪi засобами масовоi iнформацiТ" не е засобом масовоТ iнформачii Украiни, а тому

iнформачiя поширена в соцiальнiй мережi не с порушенням порядку висвiтлення дiяльностi

MicbKoT ради. Враховуючи зазначене, вiдсутнi правовi пiдстави притягнення до

вiдповiдальностi посадових осiб MicbKoT рали вiдповiдальних за iнформаuiйне висвiтлення

окремих питань в соцiальних мережах,

Недостовiрною вважаеться iнформаuiя, яка не вiдповiдае дiйсностi або викJIадена

неправдиво, тобто мiстить вiдомостi про подiТ та явищ'а, яких не iснувало взагалi або якi



iснували, але вiдомостi про них не вiдповiдають дiйсностi. При цьому Ви не вказусте, що

саме неповно чи перекручено було подано в дописi пiд назвою'ОКоментар на допис голови

земельноi KoMiciT депутат ,Щворжака Р. А.О'. HaToMicTb зазначасте, що вказаний коментар

мiстить негативну та образливу iнформацiю, що принижуе Вашу гiднiсть i честь. Водночас,

саме ви подавали заяву про конфлiкт iHTepeci при вирiшеннi питання про надання дозволу на

виготовлення проекту землеустрою Черепанською Л. О, яка е вашою родичкою .

Право на захист ч9стi, гiдностi i дiловоi репутацiТ закрiплено Конститlцiею УкраiЪи

(ч. 4 ст. 32), I_{ивiльним кодексом Украiни (ст. 2З, 277), З метою вiдновлення, втраченоi перел

виборцями нашоТ територiальноi громади честi чи репутацiТ, Ви вправi вимагати через суд

спростування вiдомостей з допису вiд 01 ,04.2021 на cTopiHui ".Щубно-влада-онлйн'О в

соцiальнiй мережi Facebook, якi можливо принижують честь, гiднiсть або завдають шкоди

Вашим iHTepecaM,

Начальник вiддiлу з питань внутрiшньоI полiтики,
зв'язкiв з громадськими органiзачiями та ЗМI Е,. Шевчук


