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Про надання відповіді на 
інформаційний запит

Шановна пані Маріє!
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у  Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації відповідно 
до Ьтатті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» за дорученням 
заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) Є. Ситніченка від 30.03.2021 
№ 1559 (з) розглянуто Ваш інформаційний запит від 29.03.2021, що надійшов 
листом Київської міської ради від 29.03.2021 № 225-СК-1408 про надання 
інформації щодо будівництва за адресою: вул. Львівська, 18 Б у Святопіинському 
раї^оні в місті Києві, та повідомляємо.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України 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.

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про 
реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих 
поішоважень» районні в місті Києві державні адміністрації не наділені 
повноваженнями щодо питань у галузі земельних відносин.

У зв’язку з набуттям чинності Закону України від 17.02.2011 № 3038-V1 
«Пэо регулювання містобудівної діяльності» районні в місті Києві державні 
адміністрації не залучені до питань будівництва об’єктів та контролю за 
будівельїшми процесами на території району.

Иа сьогодні вся дозвільна документація на будівництво згідно з 
постановами Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 «Про деякі



питання виконання підготовчих і будівельних робіт» та від 13.04.2011 № 461 
«Г[ро питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» 
реєструється в територіальних органах Державної архітектурно-будівельної 
інспекції України, а в місті Києві -  в Департаменті державної архітектурно- 
буцівельної інспекції у місті Києві.

Враховуючи викладене, на підставі норми статті 19 Конституції України, 
пункту першого частини першої статті 22 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» Вам відмовляється в наданні доступу до запитуваної Вами 
публічної інформації.

Крім того, слід зазначити, піо відповідно до частини першої та третьої статті 
23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи 
бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника 
розпорядника, вищого орану або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу 
адіїіністративного судочинства України.
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