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  ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ   

  АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
 

На № 180670  від 08.10.2019  
09.10.2019  

 

О.Дацко 

foi+request-55996-7e66ee9f@dostup.pravda.com.ua 

 

 

 

Шановна пані Олесю! 

  У Апараті Верховної Ради України розглянуто Ваш запит на 
публічну інформацію від 8 жовтня 2019 року (реєстраційний №180670) 
«прошу надати наступну інформацію (наступні документи): 

1. Завірені у встановленому порядку копії  усіх дво- або 
багатосторонніх   угод, декларацій, інших міжнародних договорів, 
підписаних державою Україна, її посадовими особами та іншими 
суб'єктами міжнародного права  щодо врегулювання питання 
збройного конфлікту на території Донецької та Луганської 
областей України з 2013 року по даний час, у тому числі , але не 
виключно так звані "Мінські угоди" та  

2. Усі рішення Верховної Ради України щодо ратифікації 
зазначених у п.1. міжнародних договорів або вказати, що 
Верховна Рада України таких міжнародних договорів (договірних 
документів) не ратифікувала.».  
     Пункт 1 запиту направлено належному розпоряднику інформації. 
08.10.2019 року Вам направлена копія листа до МЗС України. 

 

          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 
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 . 
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 У секретаріаті Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої 
політики та міжпарламентського співробітництва опрацьовано, в межах 
компетенції, другий пункт Вашого запиту на інформацію. Керівник 
секретаріату цього Комітету В.Богданова повідомила про відсутність 
інформації щодо ратифікації міжнародних договорів України з питань, 

визначених  у першому пункті зазначеного запиту. 
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  


