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Шановна пані Олесю!  

  

         Відповідно до Розпорядження Голови Верховної Ради України від 11 
травня 2011 року № 393 "Про забезпечення виконання Закону України "Про 
доступ до публічної інформації" в Апараті Верховної Ради України" 
Інформаційне  управління Апарату Верховної Ради України визначено 
структурним підрозділом з  питань запитів на інформацію розпорядника  
інформації.  
           Згідно з положенням статті 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 
Конституцією та законами України.  

          Ваше звернення (Доброго дня! 
 

Шановні розпорядники інформації! 
Ви адекватні? Я прошу надати мені інформацію, яка задокументована Верховною радою України щодо 
виконання рішення Європейського суду з прав людини! 
 

То дайте такі документи! Або вкажіть, що їх немає! 
 

Відбувалося засідання парламентського комітету з цього питання ,  а також вимоги цього рішення 
мали бути імплементовані у вітчизняне законодавство.. 
 

То дайте матеріали засідань парламентських комітетів, задокументовані . З цього питання. 
 

І копії рішень, якими імплементованого це рішення  у вітчизняне законодавства або вкажіть, що досі 
це рішення не імплементовано у вітчизняні закони. 
 

З повагою, 
 

Дацко Олеся 

 

-----Original Message----- 

: 

 

³ - . (14.05.19. 

mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx


  

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було 
вилучено.] 
 

------------------------------------------------------------------- 

  Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на цей запит. 
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Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть опубліковані на сайті Доступу до Правди), 

отримане Інформаційним управлінням Апарату Верховної Ради України 
05.09.2019 року за допомогою форми "Запит на   отримання публічної 
інформації", розглянуто.  
            Відповідно до пункту 1статті 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".  

             З огляду на характер запитуваної Вами інформації повідомляємо, що 
надання відповіді на Ваше звернення потребує аналітичної обробки великої 
кількості інформації та узагальнення даних за невизначений період. 

Звертаємо Вашу увагу, що інформація, яка потребує узагальнення, 
аналітичної обробки даних та створення в інший спосіб, не підпадає під дію 
положень частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації». 

Прохання надати роз’яснення щодо імплементації рішення 
Європейського суду з прав людини у вітчизняні закони також не може 
вважатися запитом на отримання публічної інформації. 

Тому Ваше звернення не містить запиту на публічну інформацію, як 
це визначено статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації». Порядок його розгляду визначається Законом України 
«Про звернення громадян». 

           Тому для отримання відповіді на питання, що Вас цікавлять, радимо 
звернутися відповідно до Закону України  «Про звернення громадян».   

Відповідно до статті 1 Закону України "Про звернення громадян", 
"Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, 
місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, 
посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, 
скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або 
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клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та 
особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення".   

Радимо направити Ваше звернення, оформлене належним чином – 

відповідно до Закону України "Про звернення громадян", до Відділу з питань 
звернень громадян Апарату Верховної Ради України.   

Письмові звернення можуть бути надіслані Вами з використанням мережі 
Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення) шляхом 
заповнення електронної форми на веб-порталі «Електронний кабінет 

громадянина» Верховної Ради України.  
Ознайомитися з умовами подання звернення Ви можете на сайті Відділу з 

питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України - 

http://vzvernen.rada.gov.ua/.  

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», 
рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені 
до керівника розпорядника, вищого органу або суду.  

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду 
здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.  

  

  

       З повагою  

Заступник керівника управління                      О.Кузьмін  
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