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АПАРАТ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 
 

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДОСТУПУ ДО 
ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

м. Київ – 44, вул. Хрещатик, 36, к. 107, тел/факс (044) 202-76-00, ЄДРПОУ 37853361, e-mail: uizdpi@kievcity.gov.ua 

e-mail для запитів на публічну інформацію: zapyt@kma.gov.ua  
 

 

 

Київська обласна державна 

адміністрація 

 

Якубовська Ксенія Сергіївна 

foi+request-82007-

7caa301f@dostup.pravda.com.ua 

 

До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від Якубовської К.С. надійшов запит на інформацію, 

який було зареєстровано в управлінні інформаційного забезпечення та доступу 

до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 15.02.2021 за № 738(з).  

Інформуємо, що пунктом 1 статті 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. 
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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. 

Не є інформаційним запитом звернення, для відповіді на яке необхідно 

створити інформацію, крім випадків, коли розпорядник інформації не володіє 

запитуваною інформацією, але зобов’язаний нею володіти (пункт 1 частини 

першої статті 22 Закону). 

Інформуємо, що запит від Якубовської К.С. по суті є зверненням.  

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України.  

З урахуванням принципів добросовісності і розсудливості направляємо 

лист Якубовської К.С. для розгляду та надання відповіді автору. 

 

Додаток: на 1 арк. першому адресату. 
 

 

Т.в.о. начальниці відділу забезпечення  

доступу до публічної інформації    Катерина КУЛІКОВСЬКА 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n182

