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Конституцією та законами 

№2939-VI «Про доступ до

Гр. Поддубних І.

На Ваш інформаційний запит за вх. №446 від 09.10.2017р., виконавчий комітет 
П.Борщагівської сільської ради повідомляє, що виконкомом вже надавалися 
відповіді на запити тотожного характеру про отримання публічної інформації, за 
вх. №42 7 від 08.09.2017р. та вх. №429 від 14.09(2017р., а також виконавчим 
комітетом П.Борщагівської сільської ради додатками вам: направлено копії 
документів які ви повторно витребуєте.

Відповідно до ст.19 Конституції України, органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
України.

За статтею 1 Закону України від 13.01.2011р. 
публічної інформації», чинного з 10.052011р., публічна інформація -  це 
відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 
інформація, отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених цим Законом.

Відповідно до ст.10 Закону України «Про місцеве 
сільські, селищні, міські ради є органами місце
представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх 
інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені 
Конституцією України, цим та іншим законами.

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про звернення громадян» - до звернень, які не 
підлягають розгляду та вирішенню: і

- Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором 
(авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, 
визнається анонімним і розгляду не підлягає.

- Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і 
того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, 
а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього 
Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

З огляду на вищевикладене та враховуючи, що вам вже надано відповідь по 
суті даного звернення (на п.З), додатками до вищезазначеної відповіді надавалися

самоврядування в Україні», 
його самоврядування, що



копії актів прийому-передачі житлового комплексу буд. №1а по вул. Львівська в с. 
ПБорщагівка (у кількості - шість актів, корпуси №1, №2, №3, №4, №5, №6), копії 
яких були надані виконкому з ТОВ «БД Сервіс Алейний» (копію відповіді 
додаємо), також враховуючи, що у виконавчому комітеті та П.Борщагівській 
сільській раді відсутня на паперових чи інших носіях решта запитуваної вами 
інформації, оскільки П.Борщагівською сільською радою не приймалося до 
комуналььюї власності зазначений вами будинрк і у виконкомі відсутні 
повідомлення про створення ОСББ в даному будинку, оскільки П.Борщагівська 
сільська рада та її виконавчий комітет не є розпорядником запитуваної інфюрмації 
в даній частині (пЛ, п.2), ми не маємо можливості задовільнити ваш запит про 
надання публічної інформації відповідно до вимрг чинного вищезазначеного 
законодавства.
Додаток: відповідь на вх. №427 від 08.09.20Г/р. та вх №429 від 14.09.2017р.
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