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Про розгляд запитів на інформацію 

 

На виконання доручення Держаудитслужби Управління Західного офісу 

Держаудитслужби в Тернопільській області  (далі – Управління) розглянуло в 

межах повноважень Ваші запити надіслані Держаудитслужбою вх. від 

20.04.2021 № Ш-354, вх. від 21.04.2021 № Ш-354/2, надісланий листом 

Міністерства внутрішніх справ України від 20.04.2021 № 1070зі, вх. від 

22.04.2021 № 02-18537-2021, надісланий листом Секретаріату Кабінету 

Міністрів України від 21.04.2021 № 13050/0/2-21 від Апарату Верховної Ради 

України листом від 20.04.2021 № 18/07-2021/134403 та вх. від 23.04.2021 № 02-

18753-2021, надісланий листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 

23.04.2021 № 13298/0/2-21, щодо надання інформації в електронному 

(відсканованому) вигляді та повідомляє наступне. 

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 частини першої ст. 1 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» (далі – Закон) 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. 

Згідно з ч.1 ст.19 Закону запит на інформацію - це прохання особи до 

розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його 

володінні. 

Враховуючи вищевказане, Управління направляє на вказані Вами 

електронні адреси в сканованому вигляді документи (акти перевірок, висновки 

моніторингу закупівель), з порушених у Ваших запитах питань. 

 

Додатки:  на 41 арк. в 1 прим. 
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