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Шановна Наілє Нариманівно!
У Київській обласній державній адміністрації розглянуто Ваш запит на
інформацію, зареєстрований від 20.05.2021 № Л-294/01-23, 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.
Згідно з частиною другою статті 21 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» (далі – Закон), 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.
Окремо зазначаємо, що відповідно до частини другої статті 29 Закону
України «Про інформацію», предметом суспільного інтересу вважається
інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній
цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і
обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення
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громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки
діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.
Слід зазначити, що згідно з частиною першою Закону розпорядник
інформації має право відмовити в задоволенні запиту у випадку якщо особа,
яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону
фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком.
Також інформуємо, що статтею 23 Закону визначено – рішення, дії чи
бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника
розпорядника, вищого органу або суду.
Запитувач має право оскаржити:
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію
відповідно до статті 15 Закону;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що
порушили законні права та інтереси запитувача.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до
суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства
України.
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