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Шановні запитувачі інформації!

У Єдиній автоматизованій системі роботи з документами у Верховній Раді 
України 22.06.2022 року за вх. № 100366 (947908) зареєстровано Ваш запит на 
публічну інформацію (вих. № ЗПІ-155/22 від 22.06.2022 року) щодо надання 
завіреної копії  «…з оригіналу титульної і останньої сторінок Закону України 

від 14 грудня 2021 року № 1948-ІХ «Про схвалення рішення Президента України 

про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 

році для участі у багатонаціональних навчаннях»», а також відомостей про 
результати поіменного голосування за відповідний законопроект.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
(далі – Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована 

будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана 

або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 
обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у 
володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації, визначених цим Законом. 

Підпунктом 6 пункту 5 розпорядження Голови Верховної Ради України від 

11 травня 2011 року № 393 "Про забезпечення виконання Закону України "Про 
доступ до публічної інформації" в Апараті Верховної Ради України" 
встановлено, що у разі якщо запитувана інформація розміщена на офіційному 
веб-сайті чи інших веб-ресурсах Верховної Ради України, відповідна інформація 
надається виключно з цих веб-ресурсів (шляхом паперового чи електронного 
копіювання), а не з паперових чи архівних документів. Разом з тим, відповідно 
до підпункту 5 пункту 5 зазначеного розпорядження, копії документів, що 
надаються за запитами на інформацію, не підлягають засвідченню чи завірянню. 
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Враховуючи викладене, за результатом розгляду  пункту 1 запиту  
секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, 
оборони та розвідки повідомляє таке.

Закон України «Про схвалення рішення Президента України про допуск 
підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для 
участі у багатонаціональних навчаннях» було прийнято Верховною Радою 

України 14 грудня 2021 року (відповідний законопроект зареєстровано за 

№ 6359 від 29.11.2021).

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Верховної 
Ради України (розділ «Законотворчість», режим доступу: 
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/28410), 17 грудня 2021 року цей Закон, 
підписаний Головою Верховної Ради України, було направлено на підпис 
Президенту України у порядку, передбаченому частиною першою статті 94 

Конституції України та частиною четвертою статті 130 Регламенту Верховної 
Ради України.

На дату надходження Вашого запиту на інформацію до Апарату Верховної 
Ради України вказаний Закон із підписом Президента України до Верховної Ради 

України не повернувся. 
Щодо пункту 2. Надсилаємо відомості про результати поіменного  

голосування від  14.12.2021 про розгляд проекту  Закону про схвалення рішення 
Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на 
територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях 
(реєстр. № 6359, розділ «Законотворчість», режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=17846).

 Додаток: електронний файл.
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