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Повідомляємо, що згідно зі статтею 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. 

На запит щодо надання інформації в межах повноважень повідомляємо. 
Відповідно до Закону України “Про державну статистику” органи 

державної статистики здійснюють облік юридичних осіб та відокремлених 
підрозділів юридичних осіб у Єдиному державному реєстрі підприємств та 
організацій України (ЄДРПОУ). Згідно з нормами Закону України "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" взяття на 
облік (зняття з обліку) суб'єктів в ЄДРПОУ здійснюється на підставі 
реєстраційних відомостей, які надходять до органів державної статистики з  
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 
Тобто, дії органів статистики щодо внесення даних до ЄДРПОУ є похідними.  

Надаємо інформацію з Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України (ЄДРПОУ) про кількість створених та ліквідованих 
суб’єктів господарювання по Чернівецькій області за період з 01 січня 2018 
року по 01 січня 2019 року включно (додаток).  

При цьому інформуємо, що відповідно до Положення про порядок і 
умови користування даними ЄДРПОУ, затвердженого наказом Державного 
комітету статистики від 28.11.2005 №386 та зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.12.2005 за №1509/11789 (із змінами і доповненнями, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.11.2010 за №1121/18416) 
формування аналітичних таблиць щодо кількості юридичних осіб підприємців 
не передбачено. 
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Також інформуємо, що відповідно до статті 23 Закону України “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. 
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