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Шановна пані Анастасіє!
До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) надійшов Ваш запит на інформацію, який
зареєстровано 02.03.2019 в управлінні інформаційного забезпечення та доступу
до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) за № 1279 (з).
Повідомляємо, що пунктом 1 статтею 1 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» (далі – Закон) визначається поняття публічної
інформації. А саме: 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.
Визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь
зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях та знаходилась у
володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації.
Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна
адміністрація) не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції,
передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.
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Враховуючи викладене на підставі пункту 1 частини першої статті 22
Закону виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна
адміністрація) не може задовольнити Ваш запит на інформацію.
Інформуємо, що згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації
можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
З повагою
Виконувачка обов’язків начальниці
відділу забезпечення
доступу до публічної інформації

Катерина КУЛІКОВСЬКА

Катерина Куліковська 202-74-54
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