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На №  224403  від 25.11.2019 

Хопунов О.В., 
Десятник Д.О., 

Люліна Л.С. 
foi+request-58467-d8e06e63@dostup.pravda.com.ua 

 

Шановні пані й панові! 

 

         У Апараті Верховної Ради України розглянуто Ваш запит на 
інформацію від 25 листопада 2019 року (реєстраційній № 224403) до 
народного депутата України   Скічка О.О., наступного змісту: «Доброго дня! 
Керуючись: 
- ч.1 статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – 
Закон) публічна інформація – це відображена або задокументована будь якими 
засобами та на будь - яких носіях інформація, що була отримана або створена                  
в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, 
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів 
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації визначених цим 
Законом; 
- п.2 ч.1 ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації, згідно  
із яким доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації  за 
запитами на інформацію; 
- ч. 1 ст. 20 Закону, якими передбачено, що розпорядник інформації має 
надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня 
отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу 
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, 
розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих 
днів  з обґрунтуванням такого продовження тощо,  
та у зв’язку із тим, що з часу відправлення нашого звернення минув понад 
місяць, а ми досі не отримали відповіді на ього.  
 

ПРОСИМО ВАС, ШАНОВНИЙ ОЛЕКСАНДРЕ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ: 
- не пізніше п’яти робочих днів від дня отримання цього запиту надіслати 
нам наступну публічну інформацію (надати документи), – 
 

1.  Які результати розгляду нашого звернення від 15.10.2019 зареєстрованого  
під № 10-18? 
 

2. Якщо розгляд звернення досі триває, то які дії було виконано та/чи рішення 
прийнято в його межах? Кому вони були адресовані та якою була реакція на них 
адресатів? 
 

3. Надати копії всіх матеріалів, що стосуються нашого звернення  (протоколів, 
рішень, листів, включаючи проміжні, супровідні, відповідей тощо). 
 

З повагою, 
Хопунов О.В., 
Десятник Д.О., 
Люліна Л.С. 
 

  Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою на 
адресу foi+request-58467-xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx  

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ 

АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
25.11.2019 

 

УКРАЇНИ

mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
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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 
-------------------------------------------------------------------». 
          Повідомляємо, що органи державної влади, зокрема Верховна Рада 
України, зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга 
статті 19 Основного Закону 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). 

           Згідно з 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 визначено структурним 
підрозділом з  питань запитів на інформацію розпорядника  інформації. 
            Відповідно до пункту 1статті 1 Закону України "Про доступ до 
публічної інформації", "Публічна  інформація  -  це відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких  носіях  інформація,  
що  була отримана  або  створена  в  процесі  виконання  суб'єктами владних  
повноважень своїх обов'язків,  передбачених чинним законодавством, або  

яка  знаходиться  у  володінні суб'єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом". 

Звернення громадян направляються народним депутатам України для 
розгляду безпосередньо. Серед видів інформаційних ресурсів, розміщених на 
сайті Верховної Ради України в розділі «Види інформації, якою володіє 
Апарат Верховної Ради України», наявність інформації, яку Ви бажаєте 
отримати, не передбачено. 

Звертаємо також Вашу увагу, що у  постанові Пленуму Вищого 
адміністративного суду України від 29 вересня 2016 року № 10 

зазначається, що не є розпорядниками публічної інформації у розумінні 
Закону № 2939-VІ народні депутати України. 

Тому  направити   Ваше  звернення  народному депутату України 

Скічку О.О., відповідно до Закону України "Про доступ до публічної 
інформації", неможливо через невідповідність їх формату запитам на 
отримання публічної інформацію. Це питання не належить до компетенції 
Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України. 

Радимо звернутися з Вашим зверненням безпосередньо до народного 
депутата України Скічка О.О.  
           Контактні дані:  
Тел: (044) 255-34-55 

Тел: (044) 255-33-25 (помічник) 
Ел. пошта: skichko@rada.gov.ua 

http://www.vasu.gov.ua/plenum/post_plenum/postanova_plenumu_10_29-09-2016/
http://www.vasu.gov.ua/plenum/post_plenum/postanova_plenumu_10_29-09-2016/
mailto:xxxxxxx@xxxx.xxx.xx
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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 

 

 

 


