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                                                  foi+request-60049-

                                                                           ee0c5a5f@dostup.pravda.com.ua;

                                                                      Державна служба України 

                                                            з питань безпечності
                                                          харчових продуктів 

                                                               та захисту споживачів

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області (далі 
– Головне управління) в межах компетенції розглянуто Ваш запит від 18.12.2019, 

який надійшов через Державну службу України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів листом від 20.12.2019 № 16-ЗПІ                                     
та за результатами розгляду повідомляємо наступне.

Керуючись ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України.
Згідно ст. 1 Закону України «Про інформацію» 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.
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На підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

Головне управління надає інформацію в додатках щодо погоджених 

Обухівським районним управлінням Головного управління 

Держпродспоживслужби в Київській області примірного двотижневого меню 

Обухівського академічного ліцею № 3 і асортименту буфетної продукції 
Обухівського академічного ліцею № 5 та копії листів направлених до 

Обухівського районного управління Головного управління на предмет розгляду 

та погодження зазначених документів.

Додатки: на 11 арк. в 1 прим.

Начальник                                                                                Олена МАТВІЄНКО

Олена Адаменко (044) 406-38-13 


