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На № від 

г Про розгляд запиту на інформацію 1 

На виконання листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 
18.03.2019 № 5702/0/2-19 у Національній поліції України в межах компетенції 
розглянуто Ваш інформаційний запит від 14.03.2019 щодо забезпечення 
службовим житлом. 

Відповідно до частини першої статті 1 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, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених цим Законом. 

Тобто, визначальним для публічної інформації є те, щоб вона була 
заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним лише 
суб'єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов'язків. 

Ураховуючи викладене, повідомляємо таке. 
Щодо кількості зареєстрованих звернень з проханням виключити житло зі 

службового житлового фонду у зв'язку з відсутністю потреби в його 
використанні в статусі службового інформуємо, що ведення окремої реєстрація 
таких звернень не передбачено Типовою інструкцією з діловодства в 
міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року 
№ 55. 

Стосовно кількості позитивних рішень про виключення житла зі 
службового житлового фонду у зв'язку з відсутністю потреби в його 
використанні в статусі службового повідомляємо, що загальна кількість таких 
рішень у центральному органі управління поліції становить 6, із них 3 - у 2017 
та 3 - у 2018 роках. 



Що стосується загальної площі та кількості житлових приміщень, що 
були виключені зі службового житлового фонду, інформуємо, що в 
центральному органі управління поліції у 2017 році їх кількість становила З 
загальною площею 217,6 кв. м; у 2018 році - 3 загальною площею 188,5 кв. м. 

Щодо кількості співробітників, що отримали службове житло, та 
кількості співробітників, які приватизували надане їм житло, повідомляємо, що 
в центральному органі управління поліції 19 працівників отримали службове 
житло, з них у 2016 році - 9; у 2017 році - 2; у 2018 році - 8. 

Стосовно загальної площі і кількості житлових приміщень, що були 
придбані та включені до службового житлового фонду, та інформації про 
витрати на придбання чи будівництво службового житлового фонду 
повідомляємо, що придбання та будівництво службового житла для 
центрального органу управління поліції не здійснювалось. 

Одночасно інформуємо, що Національна поліція не є розпорядником 
інформації про приватизацію квартир, у зв'язку з чим надати її не можемо. 
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