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У Київській обласній державній адміністрації опрацьовано запит на 
інформацію, зареєстрований від 15.02.2021 № К-81/01-23, про отримання 
відомостей щодо напрямів використання у 2020 році коштів бюджету 
Ковалівської сільської територіальної громади та перелік статей видатків 
сільського бюджету на 2021 рік, про що, в межах компетенції, повідомляємо. 

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що 
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.

Згідно з частиною першою статті 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.

Інформуємо, що відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України 
орган місцевого самоврядування забезпечує публікацію інформації про 
місцевий бюджет, у тому числі рішення про місцевий бюджет та інформацію 
про виконання місцевого бюджету за підсумками місяця, кварталу, року.

Враховуючи зазначене та керуючись частиною третьою статті 22 
Закону України «Про доступ до публічної інформації», направляємо за 
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належністю запит на публічну інформацію для надання відповіді по суті 
порушеного питання.

Довідково зазначаємо, що на вебпорталі https://openbudget.gov.ua/ 
функціонує модуль «Бюджет для громадян» розділ «Місцеві бюджети», який 
призначений для інформування широкого кола громадськості про планові та 
досягнуті результати використання бюджетних коштів у доступній для 
розуміння формі, забезпечення прозорості бюджетів.

Додаток: копія запиту на інформацію на 1 арк. в 1 прим. на першу адресу. 

Т.в.о. керівника апарату                                                          Ольга ЖУРОВА
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