
 

 

 

 

На №  262472  від 26.12.2019 

ЄВТУШЕНКО Євген 

foi+request-60334-13ea6161@dostup.pravda.com.ua 

 
Шановний пане Євгене! 

 

           У Апараті Верховної Ради України розглянуто Ваш запит на інформацію 

від 26 грудня 2019 року (реєстраційний номер 262472) у Єдиній  бази  запитів  на  
інформацію Верховної Ради України (Доброго дня! 
 

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): 
 

- завірену належним чином копію Розпорядження Президента України № 529/2019-рп 
від 18.12.2019 про призначення мене головою Томаківської районної державної 
адміністрації Дніпропетровської області; 
 

- інформацію про оклад, на підставі якого мене зобов`язані утримувати на посаді 
голови Томаківської райдержадміністрації, бо люди хотять знати, на яку мізерну 
заробітну плату я буду їм служити; 
 

- чи можу я вже призначати собі заступників; 
 

- чи можу я продовжувати працювати у народного депутата О.Трухіна помічником та 
чи виділено йому на помічників кошти на 2020 рік. 
 

Заздалегідь вдячний, вітаю з наступающіми Вас святами! 
 

Для конфіденційності, прошу цей запит не пересилати до Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації, аби там не переймалися моїми особистими питаннями. 
 

З повагою,  
Євтушенко Євген 
 

  Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою на адресу 
foi+request-60334-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 
-------------------------------------------------------------------). 

         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 визначено 
структурним підрозділом з  питань запитів на інформацію розпорядника  
інформації. 
         Згідно з положенням статті 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. 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ 

АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
26.12.2019 

 

УКРАЇНИ
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Відповідно до частини першої статті 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». 

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації 
надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні (частина 
перша статті 19 цього ж Закону). 

З огляду на положення вищезазначеного Закону та відповідно до 
Розпорядження Голови Верховної Ради України «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 
інших органів влади України. 

          Ваш запит направлено за належністю  до Офісу Президента України.   

          Стосовно запитання щодо продовження працювати «у народного 
депутата О.Трухіна помічником та чи виділено йому на помічників кошти 
на 2020 рік» то надання відповіді на запитання, роз'яснення, тлумачення чи 
юридичної консультації не може вважатися запитом на отримання публічної 
інформації.  

           Відповідь на Ваше запитання вимагає створення нового документу та не 
може вважатися запитом на отримання публічної інформації. 
           Звертаємо Вашу увагу, що надання відповіді  на Ваше звернення потребує 
узагальнення, аналітичної обробки даних та створення в інший спосіб, не 
підпадає під дію положень частини першої статті 1 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації». 
           Таким чином, Ваше запитання не містить запиту на публічну інформацію, 
як це визначено статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації».  

Якщо Ви бажаєте отримати відповідь на Ваше запитання радимо звернутися  
відповідно до Закону 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 Вам направити звернення, 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. 

 
 
З повагою 

Заступник керівника управління                  О.Кузьмін 
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