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Андрієвському Роману

Про розгляд запиту 
на доступ до публічної 
інформації

Розглянувши Ваш запит на отримання публічної інформації, який 
надійшов на розгляд з Секретаріату Кабінету Міністрів України, стосовно 
надання інформації про суми коштів витрачених на створення веб-сайтів та їх 
підтримку у 2017 та 2018 роках, інформуємо.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
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, або яка 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених цим Законом.

У 2004 році Миколаївською обласною державною адміністрацією було 
здійснено закупівлю програмного забезпечення першої черги управління веб- 
порталом на суму 16000 (шістнадцять тисяч 00 коп) гривень з ПДВ.

З 2005 по 2017 рік включно кошти на підтримку вищезазначеного веб- 
ресурсу облдержадміністрацією не виділялись та не витрачались.

Проектом кошторису апарату облдержадміністрації на 2018 рік кошти на 
підтримку існуючого веб-сайту та створення нових веб-сайтів не передбачені.

Перший заступник голови облдержадміністрації, 
виконувач функцій і повноважень 
голови облдержадміністрації В.В. Бонь

Нестеренко 37 24 20
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