
 
 

 

 

 

На №  262902  від 27.12.2019 

                                                                        ДАЦКО О.   

foi+request-60364-81b41f6a@dostup.pravda.com.ua 

 

Шановна пані Олесю! 

 

У Єдиній базі запитів на інформацію Верховної Ради України 27.12.2019 

року зареєстровано (№ 262902) Ваш запит (Доброго дня! 

У чинному реєстрі "Єдина база даних електронних адрес, номерів факсів 

(телефаксів) суб'єктів владних повноважень" http://email.court.gov.ua/ відсутні 

відомості про офіційну електронну адресу Верховної Ради України 

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): 

1.Чи має Верховна Рада України офіційну електронну адресу? 

Якщо така адреса наявна - прошу її надати. 

2. Правові підстави відсутності офіційної електронної адерси Верховної Ради 

України у чинному реєстрі "Єдина база даних електронних адрес, номерів факсів 

(телефаксів) суб'єктів владних повноважень" http://email.court.gov.ua/  

 

З повагою, Дацко Олеся 

 

  Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою 

на адресу foi+request-60364-81b41f6a@dostup.pravda.com.ua 

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

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-----). 

Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» визначено, 

що Верховна Рада України надає інформацію за запитами відповідно до 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон). Згідно 

зі ст. 3 Закону розгляд та надання відповіді на запити на інформацію 

забезпечуються Апаратом Верховної Ради України. 

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". 

          Повідомляємо також, що згідно з положеннями статей 1, 19 Закону 

«Про доступ до публічної інформації», пункту 1 Розпорядження Голови 

Верховної Ради України від 11 травня 2011 року № 393 «Про забезпечення 

виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Апараті 
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Верховної Ради України» суть запиту на інформацію зводиться до прохання 

надати інформацію, якою володіє розпорядник і не вимагає створення у 

відповідь на запит нової інформації.  

     Окремий документ з інформацію на запитання «Чи має Верховна Рада 

України офіційну електронну адресу?» в Апараті Верховної України відсутній.       

     Стосовно правових підстав «відсутності офіційної електронної адерси 

Верховної Ради України у чинному реєстрі "Єдина база даних електронних 

адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень" 

http://email.court.gov.ua/» то надання роз’яснення з цього питання не може 

вважатися запитом на отримання публічної інформації. Окремий документ з 

цього питання в Апараті Верховної України не створювався.  

    Якщо   бажаєте  отримати  відповіді та роз’яснення на  Ваші  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 направити Ваше 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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