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Шановний пане Володимире!

До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) надійшов Ваш запит на інформацію, який зареєстровано 18.08.2022 в 

управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) за № 1423(з).

За результатами розгляду запиту інформуємо, що відповідно до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 12.03.2013 № 304 «Про інформаційно-телекомунікаційну систему 

«Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва» (зі змінами) система обліку 

публічної інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) (далі – система обліку) є модулем ЄВП, де фіксується 

інформація про документи, що містять публічну інформацію, розпорядником якої є 

виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).
Постачальником інформації для системи обліку є інформаційно-

телекомунікаційна система «Єдиний інформаційний простір територіальної громади 

міста Києва». 

Пунктом 1 статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

визначається поняття публічної інформації. А саме: 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. 
Визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь 

зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях та знаходилась у 
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володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації. 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» не зобов’язує 

розпорядника інформації при створенні звітів про опрацювання запитів на 

інформацію визначати найбільш запитувані теми або найбільш запитувані документи.
Враховуючи вище викладене надаємо створену та зафіксовану інформацію 

стосовно опрацювання запитів в управлінні інформаційного забезпечення та доступу 

до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), яке визначене спеціальним структурним 

підрозділом, який в установленому законом порядку організовує доступ до публічної 
інформації у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації).
У 2021 році найбільш запитувана інформація стосувалась земельних питань 

(1981 запит), містобудування та архітектури (1834 запити), надання розпоряджень 

Київської міської державної адміністрації, Київського міського голови (1071 запит), 
транспортної інфраструктури (716 запитів).

У 2020 році – містобудування та архітектури (2441 запит), земельних питань 

(1959 запитів), надання розпоряджень Київської міської державної адміністрації, 
Київського міського голови (1434 запитів), архітектурно-будівельного контролю 

(1346 запитів), транспортної інфраструктури (902 запити).
У 2019 році – земельних питань (1181 запитів), містобудування та архітектури 

(660 запитів), архітектурно-будівельного контролю (462 запити), транспортної 
інфраструктури (353 запити), охорони культурної спадщини (228 запитів).

У 2018 році – земельних питань (994 запити), містобудування та архітектури 

(675 запитів), транспортної інфраструктури (439 запитів), комунальної власності (258 

запитів), житлово-комунальної інфраструктури (250 запитів). 
Принагідно інформуємо, що звіти про опрацювання запитів на інформацію 

щомісяця публікуються на Офіційному порталі Києва за посиланням: 
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122.html?number=&dt1=&dt2=&ta

g=0&cat=37#. 

У системі електронного документообігу виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) не передбачено облік кількості 
випадків надання конкретного документу на запит, відтак відсутня можливість надати 

інформацію про три найбільш запитувані документи, для отримання яких звертались 

з інформаційними запитами до КМДА в період з 2014 року по теперішній час в розрізі 
кожного року.

З повагою

Заступник керівника апарату Євген СИТНІЧЕНКО

Катерина Баранова
Катерина Куліковська 202 74 54
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