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На № 139573  від 07.08.2019 

 Голова громадської організації "Корупція СТОП" 

Француз Игор 

foi+request-52546-803453fc@dostup.pravda.com.ua 
  

         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! 
 

В звязку з тим, що у м.Одесі, систематично та упереджено порушується діюче Законодавство, в 
частині рішень та відповідей на запитуванну інформацію. 
Направляємо запити, через Вас, в надії, що з Вас, не будуть робити ЛОХІВ, як це роблять з 
громадян міста. 
 

Так, нами отримано листи-відповіді від 31.07.2019р. № 53/01-42 –Ф (ЗПИ) на наші запити до 
Одеського міського голови, зареєстровані у ЕЦОГ № 37-Ф-45635, № 37-Ф-45636,№ 37-Ф-45637, 

№ 37-Ф-45638, № 37-Ф-45639, № 37-Ф-45640. Відповідно до зазначеного документу нам 
відмовили у доступі до публічної інформації, в зв’язку з тим, що запитувана  інформація на  
думку Одеського міського голови, не може відноситись до публічної інформації, а тому не буде 
надана в порушення Законодавства. Звертаемо Вашу увагу, що звертаючись із зверненням наша 
громадська організація "Корупція Стоп" керувалася не тільки нормами Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», але й нормами Закону України «Про інформацію», тобто якщо 
запитувана інформація не є публічною, то в будь-якому випадку відповідь на  звернення 
необхідно надавати відповідно законів України «Про звернення громадян» та «Про 
інформацію».  
Ми не можемо знати, яку інформацію, Одеський міський голова, та міська рада хоче віднести до 
публічною, а яку ні, в зв’язку з чим ми розраховували на кваліфікованість  працівників, яким 
вистачить розуму та глузду надати відповідь на поставлені питання в рамках законодавства.  
 

У нас складається думка, що міська рада, приховує та не хоче дати огласку цьому питанню, так 
як це порушить корупційні звязки. 
 

На жаль у листах не зазначено фамілії та імені виконавця, однак маемо надію, що Ви приймете 
заходи реагування до такого некваліфікованого робітника, або надасте рекомендації.  
Повторно просимо надати чітку та зрозумілу відповідь на поставлені нами питання, що 
касаються всіх громадян міста: 
1. Які саме «структурні підрозділи» приймають участь в розробці проекту рішення про 
внесення змін до рішення Одеської міської ради від 20.09.2011 р. № 1251-VI «Про затвердження 
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Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі» . 
2. Яка інформація та дані використовуються при підготовці проекту рішення про внесення 
змін до рішення Одеської міської ради від 20.09.2011 р. № 1251-VI «Про затвердження 
Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі». 
3. Чи створена робоча група з підготовки проекту рішення про внесення змін до рішення 
Одеської міської ради від 20.09.2011 р. № 1251-VI «Про затвердження Положення про 
організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі». Хто до неї входить? 

4. Чи приймають участь громадяни та громадські об’єднання в нарадах щодо підготовки 
проекту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 20.09.2011 р. № 1251-

VI «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів 
у м. Одесі». 
5. Як фіксуються рішення, прийнятті на нарадах та консультаціях з приводу проектів 
рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 20.09.2011 р. № 1251-VI «Про 
затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. 
Одесі»? 

6. З ким проводяться консультації при підготовці проекту рішення про внесення змін до 
рішення Одеської міської ради від 20.09.2011 р. № 1251-VI «Про затвердження Положення про 
організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі». Назвати конкретні 
організації та підприємства. 
 

Відповідь прошу надати окремо на кожне питання у визначеному нами порядку, письмово на 
поштову адресу: 65033, м.Одеса, вул.Новікова 2а, буд.42а Якщо  знову буде надана відписку, без 
надання конкретних відповідей на поставлені питання, будемо змушені оскаржувати ці 
протиправні дії. 
 

З повагою, голова громадської організації "Корупція СТОП" 

 

Француз Игор 

 

 Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою на адресу 
foi+request-52546-803453fc@dostup.pravda.com.ua----------------------------------------------------------------- 

Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди", призначення якого - надання 
можливості громадянам надсилати запити про публічну інформацію з подальшою публікацією 
цих запитів та відповідей на них------), отримане Інформаційним управлінням 
Апарату Верховної Ради України 07.08.2019 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". 

Інформуємо Вас, що надання відповіді на запитання, роз’яснення, 
тлумачення або юридична консультація не можуть вважатися  запитом на 
отримання публічної інформації. 
         Ваше звернення з запитаннями (1. Які саме «структурні 
підрозділи» приймають участь в розробці проекту рішення про 
внесення змін до рішення Одеської міської ради від 20.09.2011 р. № 1251-
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VI «Про затвердження Положення про організацію та порядок 
паркування транспортних засобів у м. Одесі» . 
2. Яка інформація та дані використовуються при підготовці 
проекту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 
20.09.2011 р. № 1251-VI «Про затвердження Положення про організацію 
та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі». 
3. Чи створена робоча група з підготовки проекту рішення про 
внесення змін до рішення Одеської міської ради від 20.09.2011 р. № 1251-

VI «Про затвердження Положення про організацію та порядок 
паркування транспортних засобів у м. Одесі». Хто до неї входить? 

4. Чи приймають участь громадяни та громадські об’єднання в 
нарадах щодо підготовки проекту рішення про внесення змін до 
рішення Одеської міської ради від 20.09.2011 р. № 1251-VI «Про 
затвердження Положення про організацію та порядок паркування 
транспортних засобів у м. Одесі». 
5. Як фіксуються рішення, прийнятті на нарадах та консультаціях з 
приводу проектів рішення про внесення змін до рішення Одеської міської 
ради від 20.09.2011 р. № 1251-VI «Про затвердження Положення про 
організацію та порядок паркування транспортних засобів у м. Одесі»? 

6. З ким проводяться консультації при підготовці проекту рішення 
про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 20.09.2011 р. № 
1251-VI «Про затвердження Положення про організацію та порядок 
паркування транспортних засобів у м. Одесі». Назвати конкретні 
організації та підприємства. ) 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 Ваші запитання 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 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) 
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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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