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На Ваші запити від 26 та ЗО жовтня 2017 року надсилаємо копії листів, 
зареєстрованих в Головному департаменті забезпечення доступу до публічної 
інформації Адміністрації Президента України 26 жовтня 2017 року за № 2255 
та ЗО жовтня 2017 року за № 2277.

Також інформуємо, іцо відповідно до Указу Президента України від 
17 грудня 2002 року № 1180 «Про Положення про Державне управління 
справами» матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення 
діяльності Президента України здійснює Державне управління справами. 
Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 18 вересня 
2017 року №222 «Про відшкодування фактичних витрат на копіювання або 
друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначено порядок 
та розміри відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на 
виготовлення запитуваних документів (копія додається).

Щодо решти питань, викладених у^Ваших листах, то зазначаємо, що вони 
не можуть розглядатися як запити на інформацію, оскільки не відповідають 
вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Згідно з пунктом 1 статті 19 згаданого Закону запит на інформацію -  це 
прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 
знаходиться у його володінні. Відповідно до статті 1 Закону 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.

Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформації 
Адміністрації Президента України -  спеціальний структурний підрозділ, який 
організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації.



відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та 
надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Президента 
України, Адміністрації Президента України, а також надає консультації під час 
оформлення таких запитів.

Водночас зазначаємо, що у відповідності до підпункту 2 пункту 5 статті 
19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію 
має містити: загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст 
документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

Додаток: 2 файли.
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