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  ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ   

  АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
 

На № 185356  від 15.10.2019  
15.10.2019                    

О.Дацко 

foi+request-55974-9deeb2bd@dostup.pravda.com.ua 

 

Шановна пані Олесю! 

  У Апараті Верховної Ради України розглянуто Ваш запит на 
публічну інформацію (реєстраційний №185356 від 15 жовтня 2019 року) 

«Доброго дня! 
Я прошу не перескеровувати мій запит іншим особам, оскільки розпорядником 
інформації є Верховна Рада України. 
 

Тому мій запит скеровано до Верховної Ради України, чи видавала Верховна 
рада України нормативні чи будь-які ніші акти, якими уповноважувала Кучму 
Л.Д. представляти інтереси України в міжнародних переговорах від імені 
держави Україна або вказати, що такі акти Верховною радою не видавалися. 
З яких підстав Ви перескеровуєте мій запит до Міністерства закордонних 
справ? Це пряме порушення ЗУ "Про доступ до публічної інформації" ! 
Я до цього міністерства не зверталася. 
Тому прошу дати відповідь саме Верховну Раду України! 
 

З повагою, 
 

Дацко Олеся 
 

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

 

   From: 㳿 <[email address]> 

 Sent: Tuesday, October 8, 2019 11:33 AM 

 To: <[email address]>; ³ <[email address]> 
 Subject: 561zap 

 

   

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

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

  Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на 
цей запит. 
  foi+request-55974-xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx  

 

Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть опубліковані 
на сайті Доступу до Правди».       

 

          Регламент Верховної Ради України, затверджений Законом України 
«Про Регламент Верховної Ради України», встановлює, що Верховна Рада 
України надає інформацію за запитами відповідно до Закону України 
«Про доступ до публічної інформації». Розгляд та надання відповіді на 
запити на інформацію забезпечуються Апаратом Верховної Ради України 
(абзац другий частини п’ятої статті 3).  

          Відповідно до Розпорядження Голови Верховної Ради України від 11 
травня 2011 року № 393 "Про забезпечення виконання Закону України "Про 
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доступ до публічної інформації" в Апараті Верховної Ради України", 
Інформаційне  управління Апарату Верховної Ради України визначає 
структурний підрозділ (структурні підрозділи) Апарату Верховної Ради 
України, який згідно з функціональними обов’язками та компетенцією 
володіє або має володіти запитуваною інформацією . 

             У секретаріаті Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої 
політики та міжпарламентського співробітництва опрацьовано, в межах 
компетенції, Ваш запиту на інформацію та повідомили  про відсутність 
інформації стосовно документів Верховної Ради України, які надавали 
повноваження другому президенту України Кучмі Леоніду Даниловичу 
представляти інтереси України в міжнародних переговорах від імені держави 
Україна. 

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  


