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На №  224742  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 Ваше звернення від  

25 листопада 2019 року (реєстраційній № 224742) щодо запиту на отримання 
публічної інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" до народного депутата України   Скічка О.О., наступного змісту: 
«Доброго дня! 
Звертаємо вашу увагу, що: 
- згідно ч. 3 ст. 22 Закону «Про доступ до публічної інформації», нормою якої 
встановлено, що розпорядник інформації, який не володіє запитуваною 
інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має 
бути відомо, хто нею володіє, забов”язаний направити цей запит належному 
розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі 
відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання 
запиту належним розпорядником та у зв’язку із вищевикладеним, - Повторно 
просимо розглянути наш запит від 25.11.2019 
 

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

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

 

: 

 

³ - ..- (25.11.2019 
  

 

[ 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-58467-xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx  

 

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

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

         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). 

ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ 

АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
25.11.2019 

 

УКРАЇНИ
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          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. 

Звертаємо 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", 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 

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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