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На інформаційний запит від 01 жовтня 2020 року надаємо: 

- на п.1.- перелік проєктів Бюджету громадської ініціативи (додається); 

- на п.2. повідомляємо, про наступне. 

Відповідно до ст. 19 Конституції України – правовий порядок в Україні 

ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений 

робити те, що не передбачено законодавством. 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. 

 Відповідно до пункту 1 частини 1 ст.22 Закону Україні «Про доступ до 

публічної інформації» - розпорядник відмовляє Вам в отримані публічної 

інформації, що запитувана пунктом 2, оскільки не володіє і не зобов'язаний 

відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти 

інформацією, щодо якої зроблено запит. 

Згідно ст.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. 

Зокрема, не є інформаційним запитом звернення для відповіді на яке 

необхідно створювати інформацію.  

Пункт 2 запиту стосується інформації, яка не відповідає критеріям 

«відображеності та задукоментованості» і тому вона не є публічною. 

(Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про практику 

застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної 

інформації» від 29.09.2016 №10) 

Відмова в задоволенні запиту на інформацію може бути оскаржена в 

порядку визначеному Кодексом адміністративного судочинства України. 

Додаток: 7 арк. 
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