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запиту вiд 1б лютого 2021 р.
У разi незгоди з наданою вiдповiддю, вона може буги оскаржена в порядку передбаченому

статгею 23 Закону Украiни кПро доступ до

В. о. директора

Вик. Козяр Н. (0441 255-24-22

nlr

янi Iвановiй
foi+request-82222-
f2f 1 477 7@dоstuерrачdа,с9!ц,uд

Про розгляд iнформацiйного запиту
щодо закупiвлi послуг харчування у
заклади освiти м. Одеси

У вiдповiдь на Ваш iнформаuiйний запит вiд 16 лютого 2021 р. про надання публiчноi

iнформаuii ЙЪдо'.uпупiuпi послуг харчування у заклади освiти м, Одеси, а саме: здiйснення

контрольного заходу щодо зчкупiuелi послуг з органiзацii харчуваняя КУ (ЦФГДЗУСО

Суворовського району м. Одеси>; забезпечення перевiрки доФимання вимог законодавства

пiдприемствами пiд час укладан}ш додаткових угод до д;говЬрiв з органiзацii харчування та закупiвлi

пролуктiв харчування; перевфки наявностi кримiнальних проваджень щодо переможцiв та надання

роз'яснення чому з ними укладалися договори державне пiдприемство <парламентський телеканал

кРада> (далi - телеканал <Рада>) повiдомляе наступне,

Вiдповiдно до .rurГ 1'Закону Украiни <Про доступ до публiчноi iнформачiТ>> публiчна

iнбормаuiя'- це вiдобрйrч ,u .чдопу""нтована будь-якими засобами та на будь-яких носiях

iпфоir"чuir, що бупu оф""ч"u або отворена в процесi виконання суб'ектами владних повноважень

cuofu обов'язкi", пере,чбЪ"епи* чинним законодавством, або яка знаходиться у володiннi суб'ектiв

uпuдп"* nou"ouurna"u, iнших розпорядникiв публiчноi iнформачii, визначених цим Законом.

Сугговою ознакою пуЪлi"нЪi iпбормачit у позумiнн] вказаного Закону е i1 попередня фiксацiя,

тобто даний Закон регулюе вiдносини щодо доступу до iнформацii, яка вже icHye, i не вимагае у

вiдповiдь на зап", aruop,ouu* neBHy iнформаuiю в ioMy числi надавати роз'яснення та вживати заходiв

щодо iх створення дJuI задоволен}ш запиту.
Iнформуемо, що чинним законодавством, а також вiдповiдно до цiлей, предмету та мети

дiяльностi, визначених установчими документами телеканалу кРада>, не передбачено обов'язку

?a"a*u"uny *Рчда> щодо здiйсненrи контрольного заходу та забезпеченшI перевiрки дотримання вимог

aч*о"одч"Ъruч пiдприемствами пiд час укладання додаткових.угод до договорiв закупiвель послуг,

;;р;;й;" nurrro.ri кримiнальниХ проваджень щодо переможцiв та надання роз'ясненtя з цих

питань.
ВрахоВУючивикладене'телеканаJl<Рада>неволодiеiнезобов'язанийвiдповiднодойого

по*пar"пцii, пеiедбаченоТ запо"одч"a.uо", володiти iнформацiею за заданими_у запитi критерiями,

З огляду на вказане вище, на пiдставi пункгу 1 частини першоi статгi 22 Закону УкраiЪи <Про

доступ до публiчноi iнформацii> 
'повiдомляемо 

про вiлмову у задоволеннi Вашого iнформацiйного

i iнформацii>.

в. А. дрАгАн
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Про розгляд iнформацiйного запиту
щодо закупiвлi послуг харчування у
заклади освiти м. Одеси

УвiдповiдьнаВашiнформаuiйнийзапитвiд16лютого2021р.пронаданняпублiчноi
iнформачii ЙЪдо'.а*упi"лi послуг харчування у заклади освiти м, Одеси, а саме: здiйснення

контрольного заходу щодо закупiuелi послуг з органiзацii харчування КУ кЦФГДЗУСО

сУворовськогорайонУм.одеси>;забезпеченняперевiркидоФиманняВиМогзакон.одаВс.тВа
пйпр"a"aruч"" пiд 

"ub 
уппалаrшl додаткових угод до договорiв з органiзацii харqуванiя та закупlвлl

продуктiв харчування; перевфки наявностi крЙмiнальних проваджень щодо переможцiв та надання

роз'яснен}ul чому з ними укладалися договори державне пiдприемство (парламентський телеканм

кРада>l (далi - телеканал <Рада>) повiдомляе наступне,

Вiдповiдно до .rurl'1'Закону Украiни кПро доступ до публiчноi iнформачii> публiчна

iнбормацiя'- це вiдображ""u ,u .uio*y"e'ToBa'a_ будь-якими засобами та на будь,яких носiях

i"фоir"uчir, що була оф""ч"ч або отворена в процесi виконання суб'ектами владних повноважень

cuorx обоu'язкiu, передбЪчепих чинним законодавством, або яка знаходиться у володiннi суб'сктiв

uпчдп"* nou"ouu*a"u, iнших розпорядникiв публiчноi iнформачii, визначених цим законом,

с},ггевою ознакою пуЪлi"пЪi iпбормачii у розумiнн] вказаного Закону е iT попередня фiксацiя.

тобто даний Закон регулюе вiдносини щодо доступу до iнформацii, яка вже icHye, i не вимагае у

вiдповiдь на запит створювати певну iнформачiю в ioMy числi надавати роз'яснення та вживати заходiв

щодо ii створення дJи задоволен}ш запиту.
Iнформуемо, що чинним законодавотвом, а також вiдповiдно до цiлей, предмету та мети

дiяльностi, визнач9них установчими документами телеканалу <Рада>, не передбачено обов'язку

ia"a*u"u"y *Рчда) щодо ;дiЙснен!и контрольного заходу та забезпеченшl перевiрки дотримання вимог

aч*о"одчuЪruч пiдприемствами пiд час укладання додаткових.угод до договорiв закупiвель послуг,

n"pauifr" nu"u"ocTi кримiнальних проваджень щодо переможцiв та надання роз'яснен}Ul з цих

питань.
ВраховУючивикладене'телеканаJIкРадa>неволодiеiнезобов'язанийвiдповiднодойого

*о"пara"цii, пеiедбаченоi запоподч"aruо*, володiти iнформацiею за заданими_у запитi критерiями,

З огляду на вказане вище, на пiдотавi пункгу 1. чаЬтини першоi статгi 22 Закону Украiни <Про

доступ до публiчноi iнформачiЬ> 
'повiдомляемо 

про вiлмову у задоволеннi Вашого iнформацiйного

i iнформацii>,

в. А. дрАгАн
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Про розгляд iнформацiйного запиту
щодо закупiвлi послуг харчування у
заклади освiти м. Одеои

У вiдповiдЬ на ВаШ iнформаuiйниЙ запит вiд 16 лютого 2021 р. про надання публiчноi

iнформаuii ЙЪдо'.u*упi"пi послуг харчування у заклади освiти м, Одеси, а саме: здiйснення

контрольного заходу щодо закупiuелi послуг з органiзаuii харчування КУ (ЦФГДЗУСО

сУворовськогорайонУм.одеси>;забезпеченняперевiркидоФиманняВимогзакон.одаВс.тВа
пйпр".raruч"" пiд 

"ub 
у*адчп}ш додаткових угод до договорiв з органiзацii харqування та закупlвл1

продуктiв харчування; перевфки наявностi крЙмiнальних проваджень щодо переможцiв та надання

роз'яснення чому з ними укладалися договори державне пiдприемство <парламентський телеканал

кРада> (далi - телеканал <Рада>) повiдомляе наступне,

Вiдповiдно до .rurГ 1'Закону Украiни кПро доступ до публiчноi iнформачi'i>> публiчна

lнформацiя'- це вiдобрйru ,u .чдопу"a"rо"uпч будь-якими засобами та на будь-яких носiях

iпфоir"чuir, що була оф""ч"u або отворена в процесi виконання суб'ектами владних повноваж9нь

cuo.tx обоu'язкiВ, перелбЪ.rепих чинним законодавством, або яка знаходиться у володiннi суб'сктiв

uпчдп"* nou"ouurna"u, iнших розпоряДникiв публiчноi iнформачii, визначених цим Законом,

Сl,гговою ознакою пуЪлi*нЪi iпбормачii у розумiнн] вказаного Закону е ii попередня фiксацiя,

тобто даний Закон регулюе вiдносини щодо доступу до iнформацii, яка вже icHye, i не вимагае у

вiдповiдь на запит створювати певну iнформацiю в ioMy числi надавати роз'яснення та вживати заходiв

щодо ii створення дJuI задоволен}ш запиту.
Iнформуемо, що чинним законодавством, а також вiдповiдно до цiлей, предмету та мети

дiяльностi, визначених установчими документами телеканалу <Рада>, не передбачено обов'язку

ia"a*u"uny *Рчда> щодо здiйсненrи контрольного заходу та забезпеченшl перевiрки дотримання вимог

aч*о"одч"Ъruч пiдприемствами пiд час укладання додаткових.угод до договорiв закупiвель послуг,

пaрauй*" ,urr"ocTi кримiнальних проваджень щодо переможцiв та надання роз'ясненlUl з цих

питань.
ВрахоВУючивикладене'телеканаJI<Радa>неволодiеiнезобов'язанийвiдповiднодойого

*о*пara"цii, пеiедбаченоТ запо"одч"a.uо", володiти iнформацiею за заданими_у запитi критерiями,

ЗоглядУнаВказаневище,напiдставiпУнкгУl.частинипершоiстатгi22ЗаконУУкраiЪи<Про
доступ до публiчноi iнформацii> 

'повiдомлясмо 
про вiлмову у задоволеннi Вашого iнформацiйного

i iнформацii>.

в. А. дрАгАн


