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Про надання iнформацii

У ,Щепартаментi економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиТвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацiТ) (даrri - ,Щепартамент)
розглянуто Ваш запит на iнформацiю вiд 20.08.20|9 стосовно впливу голови
Киiвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацii на правовiдносини в процесi
виконання договору пайовоi участi у cTBopeHHi i розвитку соцiальноi та
iнженерно-транспортноi iнфраструктури MicTa Киева вiд 18.09.2008 }lb 5б4, а

також заходiв з боку Киiвськоi MicbKoi ради щодо недопущення порушень
антикорупцiйного законодавства та, в межах компетенцii, повiдомляемо.

Згiдно з частиною другою cTaTTi 19 Конститучii УкраiЪи органи
державноi влади та органи мiсцевого самоврядування, ik посадовi особи
зобов'язанi дiяти лише на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, що
передбаченi Конституцiею Украiни та законами Украiни.

Вiдповiдно до вимог частини 1 cTaTTi 1 Закону УкраiЪи пПро доступ до
публiчноТ iнформацiЬ> (далi - Закон) публiчна iнформацiя - це вiдображена та
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носiях iнформацiя, що
була отримана або створена в процесi виконання суб'ектами владних
повноважень своiх обов'язкiв, передбачених чинним законодавством, або яка
знаходиться у володiннi суб'сктiв владних повноважень, iнших розпорядникiв
публiчноТ iнформацiТ, визначених цим Законом.

,,Щепартамент не мае жодноi iнформацii щодо впливу голови Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii на правовiдносини в процесi виконання
договору пайовоi участi у cTBopeHHi i розвитку соцiальноi та iнженерно-
транспортноi iнфраструктури MicTa Киева вiд l8.09.2008 ]ф 564, укладеного мiж
,Щепартаментом та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю кМрiя-Iнвест),
визначеноiчастиною 1 cTaTTi 1 Закону.

Одночасно повiдомляемо, що вiдповiдно до вимог частини З cTaTTi 22
Закону Ваш запит в частинi другого питання щодо вжиття заходiв Киiвською
мiською радою з метою недопущення порушень антикорупцiйного
законодавства направлено н€Llrежному розпоряднику - КиТвськiй мiськiй радi.
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