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Шановна Наілє Нариманівно!
У Київській обласній державній адміністрації розглянуто Ваш запит на
інформацію, зареєстрований від 28.04.2021 № Л-255/01-23, щодо надання
копій всіх документів з ліцензійних справ КПП «ТЕПЛОЕНЕРГОПОСТАЧ»
ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код 32973584), які були передані до Київської
обласної державної адміністрації за Актом приймання-передачі документів
(вихідний лист НКРЕКП від 15.09.2017 № 9975/21.1/7-17), 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.
Відповідно до частини першої статті 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.
Інформуємо, що згідно з частиною другою статті 21 Закону, у разі якщо
задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів
обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні
витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання або
друк документів за запитом на інформацію, розпорядником якої є Київська
обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи, затверджений
розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації
від 28.12.2020 № 754, зареєстрований в Центральному міжрегіональному
управлінні Міністерства юстиції (м. Київ) 06.01.2021 за № 2/350.
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У зв’язку з тим, що обсяг запитуваних матеріалів становить
1390 аркушів, надсилаємо рахунок на виготовлення 1380 копій документів
шляхом сканування (додається).
Копію сплаченого рахунка Ви можете направити до Київської обласної
державної адміністрації у зручний для Вас спосіб: на поштову адресу
(пл. Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196) або електронною поштою
(publ-info@koda.gov.ua).
Враховуючи зазначене вище та керуючись положеннями частини другої
статті 21 Закону, надаємо без оплати перші 10 сторінок запитуваної Вами
інформації.
Додатки: 1. Рахунок на відшкодування фактичних витрат на 1 арк. в 1 прим.
2. Частина запитуваної інформація на 10 арк. в 1 прим.

З повагою

Керівник апарату
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