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АПАРАТ 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

 

вул. Хрещатик 36, м. Київ, 01044, приймальня (044) 202 77 76, 202 75 06, 

E-mail:kmda@kma.gov.ua   Код ЄДРПОУ 37853361 

E-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kmda.gov.ua 
 

 

Поліна Усютюк   
foi+request-80432-

c7b53eaa@dostup.pravda.com.ua 

 

foi+request-79397-

28924189@dostup.pravda.com.ua 

 

Шановна пані Поліно! 

 

До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) надійшли Ваші запити на інформацію, які 

зареєстровано в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до 

публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації): 

- запит, що надійшов 05.01.2021 о 10:42 – за № 52(з); 

- запит, що надійшов 05.01.2021 о 10:15 – за № 56(з). 

За результатами розгляду запиту № 52(з) інформуємо, що співробітники 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) при опрацюванні запитів на інформацію керуються Законом 

України «Про доступ до публічної інформації», Порядком складання, подання, 

опрацювання запитів на інформацію, що надходять до виконавчого органу 
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Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), та надання 

відповідей на них (далі – Порядок), затвердженим розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 19.03.2012 № 419, в редакції розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

18.03.2013 № 348 (Додаток 1), Інструкцією з діловодства у виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районних в 

місті Києві державних адміністраціях (далі – Інструкція з діловодства), 

затвердженою розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 25.09.2018 № 1747, в редакції 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 18.08.2020 № 1237 (Додаток 2). Вимоги Інструкції 

з діловодства поширюються на організацію діловодства за запитами на 

публічну інформацію в частині загальних принципів роботи, особливості 

організації діловодства за запитами на публічну інформацію визначаються 

Порядком, який надається у Додатку 1. 

Підстави для настання відповідальності за порушення законодавства про 

доступ до публічної інформації визначенні статтею 24 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації». 

Щодо запиту № 56(з) інформуємо, що його направлено для розгляду в 

межах компетенції та надання Вам відповіді до Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 

Також повідомляємо, що Ваш попередній запит від 02.12.2020 було 

зареєстровано в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до 

публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 02.12.2020 за № 6732(з) та за 
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дорученням заступника керівника апарату виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) Є. Ситніченка 

направлено до Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації для 

розгляду та надання Вам відповіді. Термін виконання запиту встановлено на 

09.12.2020 (5 робочих днів з дня надходження запиту до апарату виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Відповідно до даних в інформаційно-телекомунікаційній системі 

«Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» відповідь 

на запит № 6732(з) була надана 07.12.2020 листом комунального підприємства 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району 

м. Києва» № 10249-1129 46-3900. 

Одночасно звертаємо увагу, що листи із проханням про проведення 

внутрішніх перевірок не є предметом регулювання Закону України «Про доступ 

до публічної інформації». 

 

Додаток: на 160 арк. в 1 прим. 

 

 

 

З повагою 

 

Заступник керівника апарату     Євген СИТНІЧЕНКО 

 

 
Катерина Баранова 

Катерина Куліковська 202 74 54 


