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Сушко Роман
foi+reguest-83339-
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До НАДС надійшов запит на інформацію гр. Сушка Романа від 09 березня 

2021 року, зареєстрований у НАДС за № 86/0/15-21 від 11 березня 2021 року.
Запит на інформацію, відповідно до частини першої статті 19 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), – це прохання 

особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 

знаходиться у його володінні. 
Відповідно до вимог підпункту 124 пунктом 4 Положення про 

Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, 

НАДС здійснює адміністрування Єдиного порталу вакансій державної 
служби.

Враховуючи викладене, у частині надання відповіді на питання 2 запиту 
повідомляємо, що згідно інформації, що міститься на Єдиному порталі 
вакансій державної служби, добір на вказану у запиті посаду скасовано 

наказом Головного управління ДПС у Дніпропетровській області 
від 09 березня 2021 року № 275-о у зв’язку з набранням чинності Закону 

України від 23 лютого 2021 року № 1285-IX «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад 

державної служби та інших питань державної служби».
Водночас НАДС не володіє і не зобов’язане володіти інформацією щодо 

питань 1, 3 запиту.
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Враховуючи викладене, керуючись вимогами частини другої статті 2, 

частини третьої статті 22 Закону, надсилаємо за належністю до Головного 

управління ДПС у Дніпропетровській області вищезгаданий запит для 

розгляду та відповідного реагування.
За результатами розгляду просимо поінформувати запитувача у 

встановлений законодавством строк (запит додається).
Додатково інформуємо, що відповідно до частини першої статті 23 

Закону рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути 

оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або до суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до 

суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства 

України.

Додаток: на 2 арк. першому адресату.
Другому адресату направляється до відома.

Заступник Голови  Андрій ЗАБОЛОТНИЙ

Марія  Рачинська 278 49 25


