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  ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ   

  АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
 

На № 185310  від 15.10.2019  
15.10.2019                    

О.Дацко 

foi+request-56252-b551f0a0@dostup.pravda.com.ua 

 

Шановна пані Олесю! 

  У Апараті Верховної Ради України розглянуто Ваш запит на 
публічну інформацію (реєстраційний №185310 від 15 жовтня 2019 року) 

«Доброго дня! 
 

Оскільки Верховна Рада України виступає стороною у судових спорах, на 
підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із 
запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, 
прошу надати наступну інформацію (наступні документи): 
 

- код ЄДРПОУ (Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України) Верховної Ради України; 
- чи є Верховна Рада України юридичною особою? 
- якщо Верховна Рада України є юридичною особою - прошу вказати дату 
реєстрації, реєстр у якому зареєстровано цю юридичну особу та порядковий 
номер її реєстрації у цьому реєстрі. 
 

З повагою, 
 

Дацко Олеся 
 

  Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою на 
адресу foi+request-56252-xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx  

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

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 
-------------------------------------------------------------------».      

 

          Закон 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).  

          Розпорядженням 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 ст. 75, розділу IV Конституції України - Єдиним органом 
законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. 
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        З огляду на характер запитання, інформуємо, що парламент -  Верховна 

Рада України не є юридичною особою і не має коду ЄДРПОУ (Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій України). 

Повідомляємо також, що надання відповіді на запитання, роз’яснення, не 
можуть вважатися  запитом на отримання публічної інформації. 
        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  


