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АПАРАТ 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

 

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДОСТУПУ ДО 
ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

м. Київ – 44, вул. Хрещатик, 36, к. 107, тел. (044) 202-76-00, ЄДРПОУ 37853361, e-mail: uizdpi@kievcity.gov.ua 
 

 

Антоннина 

foi+request-52799-

0c0a3182@dostup.pravda.com.ua 

 

 

Шановна пані Антоннино! 

 

До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) надійшов ваш запит на інформацію щодо «температури у під’їзді під 

час опалювального сезону 2018-2019 року». Запит зареєстровано 16.08.2019 в 

управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації 

апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) за № 3474(з). 

За результатами розгляду повідомляємо, що пунктом 1 статтею 1 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» визначається поняття публічної 

інформації, а саме, 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. 
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Пунктом 1 статті 19 цього ж Закону визначено, що запит на інформацію – це 

прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 

знаходиться у його володінні. Також частиною 5 статті 19 цього Закону визначені 

основні вимоги до запиту на інформацію. 

Управлінням інформаційного забезпечення та доступу до публічної 

інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) електронною поштою було надіслано прохання 

конкретизувати запитувану інформації. 

Зворотна відповідь станом на 21.08.19 відсутня. Враховуючи, що Вами не 

зазначено вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, 

загальний опис не містить даних, за якими можливо здійснити пошук запитуваної 

Вами інформації, а виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська 

державна адміністрація) відповідно до чинного законодавства та внутрішніх 

організаційно-розпорядчих документів не зобов’язаний збирати, зберігати і 

використовувати інформацію, котра не відповідає визначенням пункту 1 статті 1 

Закону України «Про доступ до публічної інформації», задовольнити Ваш запит не 

є можливим. 

Додатково інформуємо, що згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації 

можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 

 

З повагою 

 

Начальник управління      Катерина БАРАНОВА 

 

Олександра Щербина 

 

Катерина Куліковська 202 74 54 


