
вул. Різницька, 13/15, Київ-11, 01011 факс: 280-26-03

Від

Іщ енко Е.
ґоі+гециезІ-76952-571П 786@ 
dostup.pravda.com.ua

На Ваш запит надаємо копію наказу Генерального прокурора від 08.09.2020 
№ 414  «Про день початку роботи обласних прокуратур».

Інформуємо, що згідно з наказом Генерального прокурора від 03.09.2020 
№ 410 «Про окремі питання забезпечення початку роботи обласних прокуратур», 
який набув чинності з дня початку роботи обласних прокуратур (11.09.2020), 
юридичну особу «Прокуратура м. Києва» перейменовано без зміни 
ідентифікаційного коду в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань у «Київська міська 
прокуратура».

Одночасно роз’яснюємо, що відповідно до Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» запитувачу надається наявна та задокументована 
інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами 
владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, 
або яка знаходиться у їх володінні.

Відтак, визначальним для публічної інформації є те, щоб вона була 
заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним 
суб’єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків.

Зазначений Закон не передбачає надання роз’яснень та пояснень за 
наведеними запитувачем критеріями.

У разі незгоди з відповіддю Ви вправі її оскаржити відповідно до статті 23 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» керівництву Офісу 
Генерального прокурора або до суду.

Додаток: на 1 арк.

В.о. начальника відділу розгляду 
запитів на публічну інформацію Т. Акав

Офіс Генеральною прокурора 
27/3-4612ВИХ-20 від 23.10.2020



ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
Н А К А З
№ ^/4

«ой_ » вересня 2020 року м. Київ

Про день початку роботи 
обласних прокуратур

Відповідно до пункту 4 розділу II «прикінцеві і перехідні положення» 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19.09.2019 
№ 1 1 3 -  IX, керуючись статтями 7, 9, 10 Закону України «Про прокуратуру» 
від 14.10.2014 № 1697-VII,

Н А К А З У Ю :

1. Днем початку роботи обласних прокуратур визначити 11 вересня 
2020 року.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Генеральний прокурор І. Венедіктова


