
 

 

 

 

На № 257359  від 21.12.2019 

                                                                                                                                                    24.12.2019  

Андрію Вячеславовичу 

foi+request-60189-5820bf9c@dostup.pravda.com.ua 

 

Шановний пане Андрію! 

У Єдиній базі запитів на інформацію Верховної Ради України 21.12.2019 

року зареєстровано Ваш запит (№257359) про надання копії всіх звернень, 

клопотань міського голови м. Марганець Жадько О.А. за період з 01.01.2016 року 

по 25.12.2019 року та  копії  всіх  листів  від  Верховної  Ради  України  надісланих 

міському голові м. Марганець Жадько О. А. з 01.01.2016 року по 25.12.2019 року. 

           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 визначено структурним підрозділом з  питань запитів 

на інформацію розпорядника  інформації.    

           Головне управління документального забезпечення Апарату Верховної 

Ради України  (далі – Головне управління) надає, в межах компетенції, перелік 

документів, що надійшли  до  Верховної  Ради  України    від  міського  голови  

м. Марганця Жадька О.А. та були зареєстровані в Автоматизованій системі 

документообігу Верховної Ради України у період з 1 січня 2016 року по 24 грудня 

2019 року (Перелік додається).  

 Стосовно надання копій зазначених документів інформуємо, що 

відповідно до  Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді 

України у Головному управлінні здійснюється прийом, попереднє опрацювання, 

реєстрація та передача документів згідно з резолюцією керівництва Верховної 

Ради України та її Апарату адресатам.   

          Копії зареєстрованих документів у Головному управлінні не зберігаються.  

          Інформуємо, що зважаючи на положення абзаців четвертого, сьомого 

пункту першого 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", Апарат Верховної 

Ради України не є розпорядником інформації за запитами на інформацію 

стосовно інформації, яка може бути створена шляхом узагальнення, аналітичної 

обробки даних або потребує створення в інший спосіб. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ 

АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ  

24.09.2019 

 

УКРАЇНИ 

 



Щодо інформації про копії  всіх  листів  від  Верховної  Ради  України  

надісланих міському голові м. Марганець Жадько О. А. з 01.01.2016 року по 

25.12.2019 року то її створення потребує надання роз’яснення на це питання,  

узагальнення та аналітичну обробку данних і не підпадає під дію положень 

частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

  Тому це питання не містить запиту на публічну інформацію, як це 

визначено статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Натомість порядок його розгляду визначається Законом України «Про 

звернення громадян». 

Відповідно до статті 1 Закону України "Про звернення громадян", 

"Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, 

місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, 

посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, 

скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою 

або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та 

особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення".  

Радимо направити це питання , оформлене належним чином – відповідно 

до Закону України "Про звернення громадян", до Відділу з питань звернень 

громадян Апарату Верховної Ради України.  

Письмові звернення можуть бути надіслані Вами з використанням мережі 

Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення) шляхом 

заповнення електронної форми на веб-порталі «Електронний кабінет 

громадянина» Верховної Ради України. 

Ознайомитися з умовами подання звернення Ви можете на сайті Відділу з 

питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України - 

http://vzvernen.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. 

 

          Додатки: на 6 арк. 

                  

 

З повагою 

Заступник керівника управління                      О.КУЗЬМІН  
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