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  ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ   

  АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
 

На № 185337  від 15.10.2019  
16.10.2019                    

О.Дацко 
foi+request-56253-1149b00d@dostup.pravda.com.ua 

 
 

Шановна пані Олесю! 

  У Апараті Верховної Ради України розглянуто Ваш запит на 
публічну інформацію від 15 жовтня 2019 року (реєстраційний №180670) 
«Доброго дня! 
 

оскільки Верховна Рада України є учасником судових спорів, 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): 
 

- порядок видачі довіреностей для представництва Верховної Ради України в 
судах від 1 січня 2013 року і дотепер. 
- Якщо цей порядок змінювався - прошу надати усі документи, якими було 
змінено такий порядок з 1 січня 2013 і дотепер. 
- прошу вказати реєстр, в якому ведеться облік довіреностей, виданих 
Верховною Радою України на представництво в судах і хто є держателем і 
розпорядником цього реєстру. 
 

З повагою, 
 

Дацко Олеся 
 

  Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою на 
адресу foi+request-56253-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 
-------------------------------------------------------------------».  

 

 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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   За результатом розгляду Вашого запиту Відділ  зв'язків з органами 
правосуддя Апарату Верховної Ради України повідомив, що відповідно до п. 
4 ч. 2 ст. 88 Конституції України та п. 6 ч. 1 ст. 78 Регламенту Верховної Ради 
України Голова Верховної Ради України представляє інтереси Верховної 
Ради України у зносинах з іншими органами державної влади, до яких 
зокрема відносяться суди. 

Положеннями ч. 1 ст. 7 Регламенту Верховної Ради України закріплено 
функції Апарату парламенту, а саме: організаційне, правове, наукове, 
документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, матеріально-технічне та 
фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради, її органів, народних 
депутатів, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді 
здійснює Апарат Верховної Ради. 

Згідно п.п. 10 п. 6 Положення про Апарат Верховної Ради України у 
сфері правового і наукового забезпечення діяльності Верховної Ради України 
Апарат забезпечує представництво Верховної Ради України у 
Конституційному Суді України та інших судах при розгляді справ. 

Окремого порядку чи документу, який би врегульовував порядок 
видачі довіреності на представництво інтересів Верховної Ради України в 
судах - не існує. Довіреності на представництво інтересів Верховної Ради 
України видаються Головою Верховної Ради України штатним працівникам 
Відділу зв’язків з органами правосуддя Апарату Верховної Ради України. На 
цей структурний підрозділ покладено виконання функцій представництва 
інтересів Верховної Ради України в судах. 

 Довіреності реєструються у загальному порядку в автоматизованій 
системі документообігу Верховної Ради України. Окремий реєстр 
довіреностей на представництво інтересів Верховної Ради України, 
держатель та розпорядник законодавством не передбачені, а тому відсутні. 

Запитувані Вами інформація та документи відсутні в Апараті 
Верховної Ради України та ніколи не створювались, про що Вас і 
повідомляємо.    

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  
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